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  ٢١نامه ها، شماره 
 

 سالم علی آقا
به هر حال بخاطر اعتقاداتت . يک خبرنگار ايرانی هستم در تهران. سخنانت را هميشه دنبال ميکنم

 بهرام. اگر کاری در تهران داشتيد در خدمتم. دوستت دارم هر طور ميتونم حمايتت کنم
 

 بهرام عزيز، 
شما حتما ميتوانيد . ه به کمونيسم و اعتقادات کمونيستی عالقه داريدخوشحاليم ک. با تشکر از لطف شما

 .موفق و پيروز باشيد. علی جوادی با شما تماس ميگيرد. در جوانب مختلفی با ما همکاری کنيد
  

 آرمان از آبادان
ر و طی نامه ای به شراره نوری از جمله از سازندگان ويدئو کليپ نه به اعدام تشکر کرده و برای تکثي

همينطور طی گزارشی اعالم کرده است که بمناسبت . پخش آن تالشهائی را در دستور گذاشته است
روز جهانی عليه اعدام همراه با دوستان در هشت گروه دو نفره در سطح شهر شعار نويسی عليه اعدام 

ها نصب  تراکت را در همين زمينه روی ديوار300 اکتبر کردند و حدود 10و در حمايت از کمپين 
و متاسف از اينکه شعارها چند ساعتی بيشتر روی ديوارها نميمانند و توسط بسيجی ها پاک . کردند
 . ميشود

 
 آرمان عزيز، 

 اکتبر از معدود کمپينهائی بود که ابعادی 10کمپين . دست شما و دوستان ديگر درد نکند و خسته نباشيد
اقدامات شما و ديگر رفقای عزيز . و خارج يافتگسترده در سطح اپوزيسيون ايران و مردم در داخل 

مسئله اين است که مجموع اين . اگر چند ساعت هم در ديد عموم قرار بگيرد کار خودش را کرده است
برايت . بايد روی تبليغات حضوری و کتبی بيشتر کار کنيد. تالش بزرگ و آموزنده و بادستاورد بود
 .  را به دوستان  ديگر برسانيدسالمتی و موفقيت آرزو ميکنم و سالم من

 
 شهريار افروزه عزيز،

پيشاپيش ورودتان را به . رفقای مسئول با شما ارتباط ميگيرند. فرم تقاضای عضويت شما دريافت شد
اميدوارم در کنار هم بتوانيم برای تحقق اهداف . صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگری تبريک ميگويم

در مورد سوال مشخصی که در مورد وضعيت تان کرديد جداگانه . مکمونيستی و مشترکمان تالش کني
 .با آرزوی موفقيت و تندرستی شما. پاسخ ميدهيم

 
 شما و حزب توده

تفاوت و شباهت شما با حزب توده چيست؟ اونها هم ظاهرا از . لطفا اين سوال من را پاسخ دهيد
 ايت ميکند؟ شهريارآيا حزب فعلی توده ايران شما را حم. کارگران دفاع ميکنند

 
 شهريار عزيز،

ما جريانی کمونيستی کارگری و مارکسيست هستيم که . تفاوت ما با اين حزب از زمين تا آسمان است
کوچکترين تعلقی . برای سرنگونی سرمايه داری و استقرار فوری سوسياليسم در ايران مبارزه ميکنيم

اهها و تاريخ و سنت سياسی اين جريانات نداشتيم و به اردوگاه های شبه سوسياليستی در جهان و يا ديدگ
ما جريانی متعلق به . اساسا در نقد کل اين کمونيسم های غير کارگری و غير مارکسی شکل گرفتيم

سنت و جنبش اجتماعی سوسياليسم کارگری هستيم که تاريخی جهانی خودش را دارد و در ايران با 



سنتی که با . رمايه داری و فوريت سوسياليسم شناخته ميشودپرچم نقد مارکسيستی و ضد کاپيتاليستی س
منصور حکمت در ايران شکل سياسی و حزبی گرفت و از زاويه اعتراض اجتماعی محصول جنبش 

حزب توده جريانی غير انقالبی و متعلق به سنت ناسيونال .   است57شورائی و کارگری انقالب 
حزب توده جريان هوادار . ح سرمايه داری بوده استرفرميستی ايران است که تاريخا دنبال اصال

شوروی در ايران بود که اهداف اين بلوک را در ايران دنبال ميکرد و سياستش نه امحا و نفی سرمايه 
داری در ايران بلکه تبديل کردن دولت ايران به متحد کمپ و اردوگاه شوروی در رقابت با آمريکا در 

 کنار خمينی و جمهوری اسالمی قرار گرفت و در 57ر انقالب حزب توده د. دوره جنگ سرد بود
اين جمهوری اسالمی بود که امثال . همکاری مستقيم سياسی و اطالعاتی عليه مخالفين رژيم عمل کرد

با اينحال اين جريان در دفاع . حزب توده را در درون خود راه نداد و آنها را به اپوزيسيون پرتاب کرد
سياست منسجمی داشت و سياست اين جريان در دوره خاتمی هم دفاع از از جناحی از حکومت 

امروز هم همين خط را دنبال ميکند و نقدش نه به اساس ارتجاع . بود" اصالح طلب"حکومت و جناح 
حزب توده حتی برخورد بسياری از ملی . ولی فقيه است" اقتدارگرائی و انحصارطلبی"اسالمی بلکه به 

در حال . ارزيابی ميکند و در دفاع از رژيم نوسان نميکند" تند"ديهای سابق را مذهبی ها و دو خردا
مردم ايران . رژيم شرکت کنند" انتخابات"حاضر هم طرفداران اين خط بخشا شال و کاله کردند که در 

اولين سوالی " توده ای يا کمونيست" هم توده ای را کمونيست خطاب نميکردند و 57در همان انقالب 
بسياری از کمونيستها و انقالبيونی که توسط گروههای اطالعاتی رژيم . که از هر چپی ميپرسيدندبود 

بدام افتادند بخشا با همکاری و رهنمود جرياناتی مانند حزب توده و فدائی اکثريت و چپهای اسالم و 
نقالبيون و حزب توده عمال و در کنار رژيم در سرکوب ا. آخوند زده دستگير و نهايتا اعدام شدند

دفاع صوری اينها از کارگر نبايد کسی را به . کمونيستها و مخالفين جمهوری اسالمی نقش ايفا کرد
 يعنی سازمانهای پليسی رزيم در –اينها در جنبش کارگری مدافع شوراهای اسالمی کار . اشتباه بياندازد

 قانون اساسی رژيم در مقابل  و در بهترين حالت طرفدار سنديکاهای کارگری طرفدار-ميان کارگران 
سياستی که اينها به کارگران تجويز ميکنند سياست عجز و . خط راديکال و شورائی کارگران هستند

حزب توده يک جريان ضد حکومتی و . البه به درگاه بخشی از حکومت در مقابل بخشی ديگر است
دافع سياستهای ناسيوناليستی بلکه يک جريان طرفدار جناحی از حکومت و م. ضد سرمايه داری نيست

حزب توده حتی به سياق نيروهای طرفدار شوروی سابق همان ضد امپرياليسم سطحی و . است
کمونيسم کارگری برخالف کل . ناسيوناليستی را نمايندگی نميکرد و بيشتر جريانی ضد آمريکائی بود

نظم کاپيتاليستی، جريانی ضد تاريخ و سنت جهانی و داخلی اين خط، جريانی انترناسيوناليست و ضد 
ما شباهتی . سرمايه و انسانگرا است که برقراری سوسياليسم را امری مبرم و ممکن و ضروری ميداند

حزب توده يکی از دشمنان بد دهن . به حزب توده نداريم و حزب توده کوچکترين شباهتی به ما ندارد
 . رخورد دو خرداديهای حکومت استبرخورد اين جريان با ما از نوع ب. کمونيسم کارگری است

 
 شوان سرخ 

اين نامه يکی از فعالين شهر در قبال برخورد محمد آسنگران به استعفای ايشان از حزب کمونيست 
 کارگری و پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم کارگری است که اينجا منتشر ميکنيم؛

 
 !!!توضيحی مختصر درباره برخورد شما با استعفای من

خورد و اظهارنظر شما مبنی بر استعفای من و برخورد تحقير آميز جنابعالی در قبال فردی آه پيرو بر
نمی دانم با آدام . تا ديروز همرزم و يار خودتان می پنداشتيد برای هر انسان منصفی جای تعجب است

گانيك و ساير معيار و با استناد به آدامين مدرك مستدل شما من را متهم به بی ارتباطی، نبود آاری ار
در گذشته . دالئل آه همگی از جانب شما محق است و گويا بنده اشتباها با شما و جريانتان آشنا شده ام

از حجم آارها و فعاليت های من آامال  اطالع داريد مگر اينكه در حال حاضر حافظه تصويری و 
ست عزيز انكار واقعيات دو. وجدان فردی تان دچار اختالالتی از نوع فراموشی زود رس شده باشد

بهتر آن بود آه در گذشته قبل از اينكه آاری از من ميخواستيد به . بديهی واقعا آار هرآسی نيست



و حاال آه در گذرگاه . شرايط عضويت و محسنات آن در نزد شما اشاره ای هرچند آوچك هم می آرديد
 جانب شما شده ام چاره ای جز آزمايش صداقت و فعاليت، چنين بی هويت و بی مدارك شناسايی از

تشريح و توضيح مسائلی آه شما از آن آامال مطلع هستيد، اما بايد آن را  دوباره گوشزد آنم، را 
و برای ورود به دنيای خود شيفته تان اين همه مدرك و سند انكار نشدنی را يكباره اينچنين به ... ندارم

چيزی يا آاری را به شما اثبات آنم اگر اندآی به صداقت نه اشتباه نكنيد، نمی خواهم . هيچ نمی گرفتيد
تان رجوع آنيد فكر آنم به اندازه آافی پيشينه من، آارهايم و دالئل آن  آارها و فعاليتها برايتان واضح 
باشد و نيازی به تكرار آن از طرف من نباشد و بعد از چند سال اين چنين غير رفيقانه تمامی سابقه 

اما در پايان می خواهم آه متذآر شوم شمايی آه مدعی اين هستيد آه .  انكار نمی آرديدمبارزاتی ام  را
حرآتی سياسی را انجام می دهيد در قضاوت تان درباره مساله ای مانند گذشته من اينگونه رفتار می 

نتظاری نمائيد ديگر از افرادی آه مدعی سياست نيستند و در سوی ديگر معادله سياست ايستاده اند چه ا
ميتوان داشت؟ الزم به ذآر است آه برداشت من از اين برخورد شما چيزی نيست جز اينكه شما از 
انتخاب آنونی من آزرده خاطر هستيد و به همين دليل ساده سعی در تخطئه گذشته ام با خودتان را 

ا نشان خواهد به هر حال گذشت زمان صحت و سقم تحليل ها و قضاوت ها و بايد و نبايدها ر. داريد
اما توصيه رفيقانه ای آه به شما دارم اين است آه هيچگاه و به هيچ قيمتی واقعيت زندگی انسانها و . داد

وگرنه چنين قضاوتها و . نقششان در ميدان مبارزه را قربانی مصلحت ها و منافع حقير آنونی نكنيد
روزانه در ميدان ) اره استعفای منقضاوت شما درب(برداشت ها و شانه خالی آردن هايی از اين دست 

زندگی مصرفی در جامعه ما در تعامل خسته آننده مناسبات انسانهای موجود آنونی از جانب سيستم 
اما درست در همين جا است آه تفاوت های من با شما آغاز می . حاآمه هزاران بار بازتوليد می شود

 و نيروهای مخلص و تازه نفس ديگر اميدوارم شود و برای اجتناب از برخوردهای بعدی شما با افراد
به همين جمله قصار از زنده ياد . برخورد غير مسئوالنه ای از نوع برخورد شما با من را انجام ندهيد

 !!!ماه را نشانت دادم انگشتم را ديدی: منوچهر آتشی اآتفا ميكنم آه
 

 رفيق شوان سرخ عزيز،
انتخاب سياسی انسانها را .  توجهی به اين مسائل نداشته باشيدتوصيه ما اين است که کارتان را بکنيد و

بايد همواره محترم شمرد و استدالل و رفتار کمونيستی را در مقابل تعصب و برخوردهای غير 
نبايد پاسخ هر رفتاری را . نبايد مردم را دستکم گرفت. جامعه و مردم شعور دارند. مسئوالنه قرار داد

 تحليل شان تابعی از دوری و نزديکی افراد با آنهاست، نميتوانند روش برخورد کسانی که رابطه و. داد
. کار ما بنيادی و اساسی است و بايد از جنجالهای سبک بدور باشد. و اصول پابرجائی داشته باشند
 . برايتان آرزوی موفقيت ميکنم

  
 

 آقای دانشور
ناسيوناليست . من کمونيست نيستم. عی تر استبحثهايتان واق. اخيرا نشريات و مقاالت شما را ميخوانم

 هوشنگ تهرانی . ولی فکر نميکنيد شما با ناسيوناليسم دشمنی داريد؟ بدورد. هم نيستم
 

 آقای هوشنگ تهرانی عزيز،
ما با . حق با شماست. ما استقبال ميکنيم. خوشحالم که نشريه حزب را ميخوانيد و وارد ديالوگ ميشويد

نه دشمنی که ميخواهد انسانهای حامل عقايد ناسيوناليستی را از روی زمين . داريمناسيوناليسم دشمنی 
بردارد، بلکه دشمنی با يک ايدئولوژی و جنبش و تفکر و اصول عقب مانده و ضد بشری که تاريخا 
منشا تخاصم و جنگ و خودمحوری بوده و طبقات حاکم برای کوبيدن مردم کارکن از اين طوق بردگی 

ما بعنوان کمونيست انسان محور هستيم و هويتی بجر هويت برابر انسانی را قبول . رده انداستفاده ک
بعنوان جنبش کمونيستی که برای تحقق سرنگونی سرمايه داری توسط يک انقالب کارگری . نداريم

تالش ميکنيم، هدفمان نه ايجاد حکومت فقط کارگران بلکه آزادی و برابری همگان و الغا مناسبات 



به اين اعتبار عقايد و جنبشهای طبقات دارا و از جمله جنبش و تفکر ناسيوناليستی . دگی طبقاتی استبر
راستش مستقل از کمونيسم هم، ناسيوناليسم . در مقابل اهداف و آرمان اجتماعی و طبقاتی ما قرار دارد

از شما دعوت . تيک نگرش عقب مانده و محدودنگر به جهان و جامعه بشری است و شايسته دفاع نيس
 .*ميکنم به صف ما کمونيستها و انترناسيوناليستها بپيونديد و از هويت آزاد انسانی دفاع کنيد

 
  

  ٢٢نامه ها، شماره 
 

 علی عزيز
اين نامه را درشرايطی می نويسم که پس از چندماه جستجو برای پاسخ برخی سئواالت، اينک بيشترآنها                 

ه ام در . را يافت ز، هم ل ازهرچي ذير  قب ز بپ ای عزي م ازدست دادن زوي را درغ و . دی م ته ت تون "نوش س
ا و رمانتيک                    ..." آخر سيار زيب ودن، ب بيان احساسات عميق انسانی و پدرانه ايست که عليرغم غم انگيزب
 .است
د حقيقی وعينی از احزاب موجود است               ...  نم ح ا ک ک حاصل يک نق ن راه   . فکرمی ک دوارم دراي امي

 : اما چند نکته و سئوال.من نيز خود را جزيی از آن می دانم.  موفقيت روزافزونهمچنان پيش رود، با
اد               " نويدبشارت" در قضيه    - بنظر من شما دچاراشتباه در قضاوت شديد و اين اشتباه برای مدتی نسبتًا زي

ود                    راهم نم ه کليت نظرات و افکار شما ف غ علي رای تبلي ه نظرم ال  . و درابعادی گسترده شرايط را ب زم ب
 ).مثًال،درپاسخ به سئواالت(است دراين باره توضيحاتی درنشريه داده شود

ی       - وادى، يعن ی ج ر عل زب ازنظ سم درح ه مدرني ده ک ه ش ای ح ک ک ا گفت رف رفق ود  ازط وج
ه               در يک حزب   فراکسيونهای مختلف  ارتی، حزب، ن ه عب د و ب  که هرکدام پراتيک سياسی خود را دارن

دد و تکثرعمل است      فقط حزب تعدد نظر، که حزب ت        ه       . ع " اصول سازمانی ح ا ک ک       " شک نيست ک
دگاه                        بش ک ک، در دي برخالف اين مدعا است و ظاهرًا اعتقاد اين حزب به وجود احزاب مختلف در جن
کسانی که فقط و فقط يک حزب را تنها نماينده طبقه می دانند، احزاب مختلف را به عنوان فراکسيونهای                   

د          . يک حزب تلقی کرده است     د خواه ًا مفي با اين حال، توضيحات بيشتری دراين زمينه ازطرف شما حتم
 .بود

د   - نم باي ی ک ر م ونی، فک رايط کن رات، درش د نظ ه درنق ه و کناي سلم  (ازطعن د اکس م ثًال در نق ا ) م و ي
 .  پرهيزنمود) مثل اسکاندال(کاربرد برخی واژه ها

ه شرايط آن اينست              موضوع تشکيل فراکسيون در متمم يک اصول سازمانی پ          - ی شده و ازجمل يش بين
ه ای      : " که انی برنام ا مب اير ب چنانچه دو سوم اعضای کميته مرکزی مفادی از پالتفرم فراکسيون را مغ

د              وقی در حزب خواه ار رسمى و حق د اعتب سيون فاق د، فراک شخيص دهن ا اصول سازمانی حزب ت و ي
ود س     ". ب شکيل فراک ام ت ما درهنگ ت ش رايط و موقعي ود؟   آياش وابط نب ين ض شمول هم  يون م

اثير      .  نشريه يک دنيای بهتر، جذاب و خواندنی است        - بخصوص فکر می کنم  بخش پاسخ به سئواالت ت
تا . و درخاتمه، آرزوی سالمت، شادی و موفقيت برای شما        . عمده ای بر فعاالن کمونيست خواهد داشت      

 .قربانت مهرداد.....بعد
 

 رفيق مهرداد عزيز، 
نکه خودت را جزئى از حزب ميدانى خوشحالم و پيوستنت به صفوف حزب را صميمانه بدوا از اي

همينطور از حسن نظرت در مورد نشريه و ستون نامه ها ممنونم و تالشم . تبريک و خوش آمد ميگويم
. اينست که مرتبا اين نشريه جذاب تر و به ابزارى در دست کمونيستها و مبارزه کمونيستى تبديل شود

 و اما در مورد سواالت؛ . نجا بخشى از نامه را که جنبه عمومى داشت منتشر کردمدر اي
 

 موضع ما در مورد قضيه نويد دچار اشتباه در قضاوت شديم؟" نويد بشارت"قضيه آيا ما در مورد 
بشارت دو جنبه داشت؛ اول جنبه حقوقى اصولى و روش برخورد به مسائلى از اين دست و دوم نفس 



متاسفانه و همانطور که اشاره کردى از اين موضوع بعنوان . مى که صورت گرفته بودکار و اقدا
اهرمى براى تخريب ما و حقانيت نظرات انتقادى مان و ايجاد فضائى که کسى به بحث گوش ندهد کمال 

. هنوز هم اولين جمله در مورد حزب ما و تاريخى که برايش ميتراشند همين است. استفاده را کردند
ام نويد بشارت يا اسماعيل مولودى آنهم براى يک عضو کميته مرکزى عملى سطح پائين و ضد اقد

کمونيستها عار دارند که . ما اين رفتار را در شان هيچ کمونيستى نميبينيم. حزبى و تخريب کننده بود
رسمى کسى که به هر دليل مخالف سياست رهبرى حزب يا سياست . نظرات و عقايد خود را پنهان کنند

در مورد اينکه اين . پاى همه چيز آن هم مى ايستد. است، با شهامت حرفش را ميزند و تا آخر ميزند
در باره قضيه نويد بشارت بيشترين نقد و مخالفت در متون کتبى . اقدام محکوم است ما اختالفى نداشتيم
ه اتهاماتى را به در مورد اظهارات بعدى اسماعيل مولودى ک. و شفاهى از جانب ما صورت گرفت

. رهبرى حزب منتسب کرد ما پنج عضو دفتر سياسى اعالم کننده فراکسيون اطالعيه محکوميت داديم
اين . اختالف ما برسر روش برخورد و نوع بررسى اين پرونده بود نه دفاع از عمل نويد بشارت

ن پرتاب شد و استدالل درست است که بسيارى از اصول برنامه اى ما در اين ماجرا از پنجره به بيرو
و بنابراين استانداردهاى متفاوت باب شد، اما مسئله حتى ازاين هم فراتر " حزب دولت نيست"شد که 
. اوال نتايج اوليه کميسيون تحقيق کامال اثبات نميکرد که نويد بشارت همان اسماعيل مولودى است. است

 و چه تاثيراتى در برخورد به مسئله تحليل هر کس هرچه بود و سابقه افراد با هم هرچه بودند
ميگذاشت، ازاين حقيقت نميتوانست ذره اى کم کند که ما داريم در مورد يک عضو رهبرى حزب با 
سابقه سى سال فعاليت سياسى حرف ميزنيم و هر اشتباه کوچک و فضاى تحريک و شايعه ميتواند 

ت ما بسيار استراتژيک تر از قيچى موضع ما و مالحظا. چهره حزب را در يک دراز مدت تخريب کند
ببينيد رفسنجانى . کردن نويد بشارت بخاطر انتشار شبنامه ها و فحاشى و اتهام عليه رهبرى حزب بود

هر کدام ما بعنوان يک بازمانده آن . از جمله کسانى است که بدستور او بهترين رفقاى ما را کشتند
اصول من کمونيست و عدالتى که دنبال اجراى . تاريخ خونين يک شاکى خصوصى اين موجود هستيم

اينجا ما نه با قاتل و نه با تروريست روبرو . آنم به من اجازه نميدهد با رفسنجانى هر رفتارى را بکنم
نبوديم، با يک رفيق قديمى روبرو بوديم که شک وجود داشت و شواهدى اوليه وجود داشت که او دست 

د بشارت را قاطعانه محکوم کرديم اما با همان قاطعيت نميتوانستيم ما عمل نوي. به اين اقدام زده است
و رفقاى ما اينرا در متن اختالف سياسى با ما بدست گرفتند و از آن يک . بگوئيم ايندو يکى هستند

حرفهاى بشدت ناشايست و اتهامات بشدت زشت و . اين بخش درد آورتر اين ماجرا بود. کمپين ساختند
ثار ما شد تا موضوع سياست و اختالف که سابقه اش به قبل از نويد بشارت و اسناد غير رفيقانه اى ن

بعدتر من در دفتر سياسى اعالم کردم که جدا از نتيجه و تصميم حزب . متعدد برميگشت مخدوش شود
شواهدى اوليه داشتم که شک و گمان من را به جاهاى ديگرى . من مستقال اين موضوع را دنبال ميکنم

نهايتا من و ما در فراکسيون به همان نتيجه . مسئله چه حزبى و چه شخصى برايم مهم بود. بردهم مي
اما اين يک بخش . آن را اعالم کرديم و راه رد کردن آنرا هم در ساده ترين شکل پيشنهاد کرديم. رسيديم

قاضى مثل اينست که شما در مسند يک . موضوع است و اشتباه قضاوت در مورد آن صدق نميکند
ما هم فکر ! باشيد و حکمى را بخواهيد صادر کنيد که عليرغم شواهد موجود روى آن اطمينان نداريد

با قاطعيت و اطمينان خاطر از اينکه . ميکرديم که ايندو يکى هستند اما مسئله برايمان قابل اثبات نبود
ه نميتوانستيم در آن مقطع راى اين وسط با حيثيت آدمى بازى نشده و يا سهل انگارانه به آن برخورد نشد

نکته اساسى تر اينبود که روش برخورد ما به چنين مسائلى چگونه بايد . اين جرم نيست. مثبت دهيم
باشد؟ آيا اصل بر برائت است صرفا امرى شيک و برنامه اى است؟ آيا حق متهم بر اطالع از اتهاماتش 

توان با هر دليل و مدرکى به افراد اتهام زد، در و دفاع از خود در يک مرجع بيطرف شعار است؟ آيا مي
موردشان در محافل سخن گفت، فضا ايجاد نمود و همه اينها را توجيه کرد؟ من فکر ميکنم رهبرى 
حزب خيلى ساده ميتوانست اين موضوع را جمع کند و در صورت لزوم حتى اقدام تشکيالتى هم در 

نده دقيق ميشويد يک نوع برخورد تراژيک و نقض اصول اما وقتى در جزئيات اين پرو. دستور بگذارد
مسئله اى که بعدتر در مورد فراکسيون به يک اصل ارتقا داده شد و در تداومش اشکال . را ميبينيد

اتفاقا مسئله کليدى اينست که وقتى . زمختى مثل لو دادن آى پى و معرفى هويت افراد خودنمائى کرد



ع هستيد و اتهاماتى به شما نسبت داده شده است، بايد بيشترين سعه صدر شما بعنوان فرد در پرونده ذينف
به نظر من . را در روند بررسى داشته باشيد و گرنه اصوليت و انصاف و عدالت از معنى تهى ميشوند

اگر اين . اعتماد بنفس در برخورد به اين مسئله بسيار پائين بود و مدتها حزب به خودش مشغول شد
راى حزب داشت اينبود که چماقى شود تا چهره ما را با آن لجن مال کنند و کل بحث ماجرا نفعى ب

. سياسى و استراتژى و موضوع رهبرى و سازماندهى و انتقاد از سياستهاى حزب را به حاشيه برانند
در اين ماجرا نرمهاى ما بشدت . برکت اين پرونده بسيار بيشتر از ضررش براى خط سياسى معينى بود

بسيارى از آن . من اينجا نظر شخصى ام را ميگويم؛ امروز حقايق کامال روشن شده است.  کردسقوط
ما هم جدا . تبليغات نفع خود را داده اند و آنها که خواستند در پس آن امرى را پيش ببرند پيش بردند

 به موضع ما در مورد دفاع از اصول و پايبندى. شديم و براى اين رفقا آرزوى موفقيت کرديم
" قديسين"حقوق مجرمين را براى . پرنسيبهايمان کامال درست بود و من قاطعانه از آن دفاع ميکنم

من هيچ وقت حاضر نيستم در برخورد به چنين مواردى يا در قبال مخالف سياسى ام هر . نمينويسند
العيه حزب اط. در مورد نفس عمل هم ما موضعمان درست بود. روشى را مجاز بدانم و يا توجيه کنم

در مورد صدور حکم ما آن زمان نتوانستيم دقيقا و با . موضع مشترک ما بود که نويسنده اش من بودم
حتى دفتر سياسى قادر نشد عليرغم اينکه اکثريت داشت حکم . شواهد کافى نبودند. اطمينان حرف بزنيم

. ماعيل مولودى استعفا دادپرونده مجددا به هيئت دبيران برگشت و در اين رفت و آمد اس. صادر کند
اما هر نوع دفاعى و . هر حزبى محق است از خودش دفاع کند. حزب محق بود که از خودش دفاع کند

اين ماجرا اگر براى کمونيستهاى کارگرى درسى داشت اينبود که بايد با . هر نوع روشى مجاز نيست
 .               ياسى نفروشندچنگ و دندان از اصول شان دفاع کنند و آن را تحت هيچ مصلحت س

 
وجود فراکسيونهای ازطرف رفقای ح ک ک ا گفته شده که مدرنيسم درحزب ازنظر علی ج، يعنی  -

 که هرکدام پراتيک سياسی خود را دارند و به عبارتی، حزب، نه فقط حزب تعدد در يک حزب مختلف
برخالف اين مدعا "  ح ا ک کاصول سازمانی" شک نيست که . نظر، که حزب تعدد و تکثرعمل است

است و ظاهرًا اعتقاد اين حزب به وجود احزاب مختلف در جنبش ک ک، در ديدگاه کسانی که فقط و 
فقط يک حزب را تنها نماينده طبقه می دانند، احزاب مختلف را به عنوان فراکسيونهای يک حزب تلقی 

  . شما حتمًا مفيد خواهد بودبا اين حال، توضيحات بيشتری دراين زمينه ازطرف. کرده است
 

 پاسخ کامل اين ديدگاه را بايد در مباحث ما در مورد حزب سياسى مارکسيستى و مقاالت متعدد :پاسخ
 ٨در همين زمينه جستجو کرد که در شماره هاى مختلف يک دنياى بهتر فراکسيون و از جمله شماره 

به .  منتفى کند و لذا براى آن تئورى ميتراشيداين ديدگاه ميخواست وجود فراکسيون را. منتشر شده است
نه فقط اصول سازمانى ما برخالف اين ادعا است بلکه پايبندى به . اسناد و حرف افراد رجوع نميکرد

تحزب در ميان ما در طول حدود سه دهه فعاليت با اين جريان گوياتر از آنست که بشود هرچه را به ما 
ما و طرح پيشنهادى ما براى فراکسيون پاسخ کاملۍ به اين ادعا متمم اصول سازمانى . منتسب کنند

 در مورد فراکسيون ديدگاه اين جريان را در مورد حزبيت منعکس ٢٧است و متقابال سند مصوب پلنوم 
واقعيت اينست بحث صرفا برسر وجود فراکسيون نبود، بحث برسر ديدگاه هاى موجود در . ميکند

حث رفقا حميد تقوائى و مصطفى صابر و مدافعين آن بحثى بيرون سنت ب. زمينه تحزب کمونيستى بود
سنتى که فرد و فاکتور شخصيت . تحزب کمونيسم کارگرى و رجعت به ديدگاههاى تحزب سنتى است

معلوم نيست . تقليل مى يابد" کوتوله سياسى"کمونيست در آن رنگ ميبازد و به قول حميد تقوائى به 
يک حزبيت قوى کمونيستى است؟ سنتى که ديدگاه انتقادى و "  سياسىکوتوله هاى"چرا جمع اين 

خصلت مشخصه جريان کمونيستى ما را کنار ميزند و تبعيت را جاى آگاهى و انتخاب کمونيستى 
اين سنت حزب اجتماعى و قوى کمونيستى نميخواهد بلکه بيشتر به روش فرقه هاى . ميگذارد

يد اين کار يا اين سياست يا اين برخورد غلط است يا مناسب تا کسى ميگو. ايدئولوژيک تمايل دارد
اين سنت نميتواند روى اقناع و بسيج کمونيستى ! و غيره نام ميگيرد" شکست طلب"نيست، فورى 

چنين سنتى قادر . تبعيت ميکند" يا با ما يا عليه ما"اعضا و کادرهايش متکى شود و عمال از سياست 



بحث . رهبران کارگرى و شخصيتهاى کليدى جنبشهاى اجتماعى باشدنخواهد بود ظرف دربرگيرنده 
البد در يک حزبى که فراکسيون هم دارد طى چهارچوبهاى تعريف شده . برسر پراتيک متفاوت نيست

مخالفت با نظر مسلط و تبليغ براى جلب نظر ديگران يک . نظرات طرح ميشود و راى گيرى ميشود
چطور ميخواهيد اگر اقليت بوديد به اکثريت تبديل شويد؟ مکانيزم شما . امر مبارزه درون حزبى است

آن چيست؟ روشن است روز عمل و آکسيون حزب نميتوانيد عليه سياست مصوب اقدام کنيد اما در 
اگر يک حزب سياسى چند نظريه . همان حزب لنينى مورد ادعاى اين دوستان چنين مناسباتى حاکم نبود

 باشد بايد چه کسى را ببيند؟ مصوبات محور اساسى حرکت حزب است اما پرداز و استراتژيست داشته
از همان مکانيزمى که تصويب شده از همان مکانيزم ميتواند تغيير . يک مصوبه هم ميتواند تغيير کند

. همينطور در طرف مقابل معنى اش بحث على االبد نيست. مصوبه معنى اش بحث ممنوع نيست. کند
نيزمهاى رشد و شکوفائى و طرح ديدگاههاى انتقادى را داشته باشد و خط حاکم حزب سياسى بايد مکا

اما اگر اختالف . ما هم طرفدار يک حزب متحد و يکپارچه هستيم. آن را عليه موجوديت خود تلقى نکند
نظر برسر مسائل و سياستها وجود داشته باشد بايد راهى مدرن و علنى و غير محفلى براى طرح آن 

فراکسيون براى اين است که مخالف سياسى بجاى ترک حزب بماند و تالش کند به . ته باشدوجود داش
نتيجه اش را " علنى حرف نزنيد"و سياست " انحالل انحالل"شعار . يک همنظرى سياسى و اتحاد برسد

هر زمان . اين سياست نسخه تجزيه حزب به آحاد کوچکتر است. در جنبش کمونيسم کارگرى داده است
اين .  با سياستهاى مسلط احساس اختالف کرديد بايد بار و بنديل را ببنديد و راه تان را کج کنيدشما

 . مابقى توجيهات و تبليغات است. سياست راهى ديگر پيش پا نميگذارد
 

و يا ) مثًال در نقد اکس مسلم (از طعنه و کنايه درنقد نظرات، درشرايط کنونی، فکر می کنم بايد -
 .  پرهيزنمود) مثل اسکاندال( واژه ها کاربرد برخی

 
شخصا فکر ميکنم بايد در نقد سياسى روى استدالل تکيه . اين جنبه شايد مقدارى سليقه اى است: پاسخ
واژه اسکاندال در هر سنت . من با پرخاش و لحن تحقير آميز و توهين و غيره هيچ سمپاتى ندارم. کرد

ا نرمهايتان و اصول اعالم شده تان يک چهارچوب انسانى و اگر شم. سياسى معنى خود را پيدا ميکند
يعنى . آزادمنشانه و انقالبى را دارد، آنوقت اعالم لو دادن آى پى افراد يک اسکاندال محسوب ميشود

رفتن بيرون از يک چهارچوب و ورود به حيطه اى که حتى در نرمهاى احزاب راست مدرن هم جائى 
. نست که نشريه و ادبياتمان مطلقا به لحن عصبى و مقابله به مثل آلوده نشودبا اينحال تالش ما اي. ندارد

به نظر من . خوشبختانه امروز دوست و دشمن بر روش و ادبيات و مستدل بودن مباحث ما تاکيد دارند
کسى که دستش پر است و حرفى براى گفتن دارد، نيازى ندارد که با نيش و کنايه هاى مختلف و پرت 

يک دليل اساسى ادبيات پرخاشگر فقدان استدالل . ام و آسمان ريسمان کردن متوسل شودکردن اته
 .  به هر حال نکته شما را در نظر ميگيريم. جاى خالى اين دومى با اولى پر ميشود. محکم سياسى است

 
ه شرايط آن اينست                   - موضوع تشکيل فراکسيون در متمم يک اصول سازمانی پيش بينی شده وازجمل
ه ای                   "  :که انی برنام ا مب چنانچه دو سوم اعضای کميته مرکزی مفادی از پالتفرم فراکسيون را مغاير ب

د              وقی در حزب خواه ار رسمى و حق د اعتب سيون فاق د، فراک شخيص دهن ا اصول سازمانی حزب ت و ي
 آيا شرايط و موقعيت شما درهنگام تشکيل فراکسيون مشمول همين ضوابط نبود؟". بود

 
. هيچ بند و سياست فراکسيون بر نفى اصول برنامه اى و هويتى ما متکى نبود.  نبود خير،:پاسخ

 در اختيار ٢۶ حزب سازمانده و يا بسوى حزب رهبر انقالب قبل از پلنوم –پالتفرم حزب رهبر 
در پلنوم رفيق تقوائى اعالم کرد که هيچ مخالفتى با آن ندارد و . رهبرى و کادرهاى حزب قرار گرفت

نهايتا در آن پلنوم اعالم شد که اين موضوع روى ميز . فت اگر به من هم ميداديد امضا ميکردمحتى گ
بعدا اين موضوع به فراموشى سپرده شد و براى اينکه فراکسيون را برسميت . رهبرى حزب است

عقب نشناسند گفتند به اندازه کافى مخالف نيستيد و اين پالتفرم بخشى از پالتفرم رهبرى حزب است و 



وقتى پالتفرم دوم را هم ارائه داديم باز هم توجهى نشد و اساسا در مورد آن در جلسه اى . است و غيره
سياست اينبود؛ يا فراکسيون منحل، نشريه تعطيل، و در داالنهاى حزب غير علنى . رسما صحبت نشد

. رد بايد متحد باشدسياست اينبود که حزب خالف جريان تحمل فراکسيون را ندا. حرف بزنيد يا برويد
سنت . مسئله تماما برسر بستن هر راهى بود که سياستهاى بخشى از رهبرى را مورد نقد قرار ميداد

چپ راديکال بويژه در نگرش به تحزب به اشکال دقيقى خود را نشان ميدهد و در وجوه مختلف در 
داد عزيز برايت آرزوى سالمتى و مهر. اميدوارم که پاسخها کافى باشند. ايندوره خود را نشان داده است

 . موفقيت دارم
 

 بارنس 
فاصله بين من و چپها از . على عزيز، تو چپگرا هستى و من عليه چپ هستم. ترجمه از متن انگليسى
سوسياليست، (بخاطر اينکه تمام چپگرايان . من قويا چپ را محکوم ميکنم. آسمان تا زمين است

ايران را نابود کردند و مالها ) ، توده اى، مارکسيست و ديگرانکمونيست، کل فدائيان خلق، مجاهدين
لطفا تو راه خودت را برو و من . من هرگز و به هيچ وجه به جناح چپ نميپيوندم. را به قدرت رساندند

 . راه خودم
 

 بارنس عزيز، 
اگر .  استمحکوم کردن چپ هنرى ندارد و اين البته ديفالت راست. متاسفم که حقيقت را کتمان ميکنى

اينها که تو کنار هم قرار دادى . نقدى اصولى به ما کمونيست کارگريها دارى همين را بگو تا بحث کنيم
مجاهدين يک جريان اسالمى است و مشتقى از . همه چپ نبودند و خودشان هم چنين ادعائى ندارند

جناحهاى کوچکى از فدائيان .  اسالمى تعلق دارند-فدائيان خلق و توده ايها به سنت ملى. نهضت آزادى
فاصله خود را از اين سنت حفظ کردند اما در آرمان اجتماعى و نگرش و آنچه مطالبه ميکنند، هنوز 

بخش عمده اينها همراه با حزب . المنت هاى ناسيوناليستى و ضد امپرياليسم جهان سومى را حفظ کردند
ها اما از روز اول مخالف اين حکومت بودند مارکسيستها و کمونيست. توده متحد جمهورى اسالمى بودند

معضل تو اما به نظر عدم تشخيص و عدم . و بيشمار از فعالينشان توسط همين حکومت اعدام شدند
مسئله آنتى چپ بودن و آنتى انقالب بودن است که به زعم تو اينها . درک تفاوت اين نيروها نيست

اما همين را هم هيچ تازه !  و خمينى و مالها را آوردندرا بيرون انداختند" شاه عزيز"انقالب کردند و 
خيلى از راستها و از جمله ناسيوناليستهاى جبهه . دانشجوى جامعه شناسى و تاريخ از تو قبول نميکند

رژيم شاه را اعتراض و ! ملى که به شدت مثل تو ضد چپ هم هستند اولين حاميان همين مالها بودند
همين .  داد و نيروهاى سياسى موجود نيز در اين انقالب شرکت کردندقيام مردم محروم هدف قرار

فدائى و مجاهد و توده اى و . فدائى و مجاهد عمده شان در زندان شاه بودند و با انقالب آزاد شدند
اگر اينها رهبران انقالب بودند البد خودشان به قدرت . ديگران عليه شاه انقالب سازمان ندادند

جمهورى اسالمى را متحدين ديروز شاه .  نداشت آخوند و اسالم را بقدرت برساننددليلى. ميرسيدند
وقتى فهميدند که فرمانداريهاى نظامى شاه و سرکوبها و قتل عامهائى مانند ميدان ژاله و . سرکار آوردند

  شهريور نميتواند شاه و حکومت سلطنتى را سرپا نگهدارد، ترجيح دادند صورت مسئله انقالب را١٧
اسالميون را از قعر تاريخ در . بپذيرند، از خير رژيم سلطنتى بگذرند، اما سرمايه دارى را نجات دهند

حمايت ارتش شاه و جبهه ملى و اپوزيسيون ملى اسالمى . متن تقابلهاى جنگ سرد جلو صحنه آوردند
 را از ترس چپ ابتکار عمل را از کارگر صنعت نفت گرفتند و کليد سرمايه دارى ايران. را گرفتند

اين مالها محصول آمريکا و دولتهاى غربى در . دست اسالميون و جبهه ملى و نهضت آزادى سپردند
کار ناتمام شاه را " مالها"حاميان اينها و شاه يکى بودند و باالخره خمينى و . کنفرانس گوادلوپ بودند

تو ميتوانى .  را به سرانجام رساندشاه نتوانست انقالب را سرکوب کند، خمينى اين وظيفه. تمام کردند
 . * موفق باشى. الاقل به حقيقت تاريخى وفادار بمان. مخالف چپ باشى و يک راست بمانى

 
 



  ٢٣نامه ها، شماره 
 

 شوان سور 
اول، ماهيت نيروهای متخاصم يعنی ترکيه . چند سوال در مورد مسائل و درگيريهاى اخير منطقه داريم

رکيه چه هدفى را از ورود به خاک کردستان عراق دنبال ميکند؟ دوم، چرا و پ ک ک چيست و دولت ت
آمريکا در اينمورد ساکت است و چرا از پ کا کا حمايت ميکند؟ چرا رهبران حزب دمکرات کردستان 
عراق و اتحاديه ميهنى نميتوانند در اين زمينه موضع صريحى بگيرند و باالخره پيامدهاى اين لشکر 

کردستان عراق و مردم منطقه مرزى چيست؟ آيا شما تجاوز ترکيه به عراق را محکوم کشى ترکيه به 
 .ميکنيد يا نه؟ با تشکر از سنندج، شوان سور

 
 دوست گرامى شوان سور

 خيلى فشرده به نکات پاسخ ميدهم؛
 اين رويداد، برخالف بيشتر اظهارات تاکنونى، مسئله اى برسر شکستن مرز کردستان عراق و يا -١
اين رويداد را بايد در . اين استدالل گمراه کننده است. يک کشور به خاک کشور ديگر نيست" تجاوز"

موقعيت آمريکا در . چهارچوب اتفاقات منطقه و طرحها و مباحث مربوط به آينده عراق ارزيابى کرد
 منافع خود دولتهاى منطقه هر کدام بنا به. بحث تقسيم عراق به سه کشور مطرح است. عراق وخيم است

. هر کدام جداگانه، و بخشا مشترکا، نگرانى هايى دارند. ميخواهند بر روال رويدادها تاثير بگذارند
با جمهورى اسالمى " پژاک"نسخه ايرانى پ ک ک يعنى . دولت ترکيه با پ ک ک در جنگ است

ى که روابط اين نيروهاى ناسيوناليست هميشه در شکاف دولتها زيسته اند و دوره ا. درگير است
دولتهاى ايران و ترکيه دچار مشکل بود، جمهورى اسالمى پ ک ک را تقويت ميکرد و در ايران 

تحت حمايت مالى و نظامى آمريکاست و به . پايگاه داشت، امروز اما با جمهورى اسالمى درگير است
مهورى اسالمى با همانطور که ج. آمريکا از آن بعنوان اهرم فشار به جمهورى اسالمى استفاده ميکند

طرح دوم آمريکا، يعنى . تقويت نيروهاى اسالمى و سازماندهى آنها عليه آمريکا در عراق مشغول است
تقسيم عراق، بالفاصله با واکنش دولت ترکيه و جمهورى اسالمى و حتى سوريه مبنى بر تشکيل دولت 

مريکا را دچار تيرگى و همين موضوع روابط ترکيه و آ. کردستان در بغل گوش شان مواجه ميشود
از طرف ديگر ترکيه ادعاى ارضى قديمى در مناطق ترکمن نشين عراق . بعضا معضل کرده است

 لشکر کشى به - بويژه اگر چنين بهانه اى هم فراهم باشد–دارد و منافع استراتژيک اقتصادى و سياسى 
مى با اين سياست دولت ترکيه موافقت جمهورى اسال. کردستان عراق را برايش در اولويت قرار ميدهد

نيز از منافع مشترک آنها و کال سياست دولتهاى منطقه يعنى ايران و ترکيه و سوريه روى يکپارچگى 
 .اين کشورها تکيه دارد

يک دولت ناتوان که خود را از هر سو در خطر ميبيند و .  مخالفت دولت عراق نيز روشن است-٢
احزاب حاکم در کردستان عراق دچار همان معضل دولت . کندبدون حمايت آمريکا نميتواند کارى ب

موضع دو پهلوى طالبانى و بارزانى مبنى بر ترک مبارزه مسلحانه . عراق اند و خود بخشى از آنند
توسط پ ک ک و حمايت از موضع دولت ترکيه از يکسو، حمايت نظامى آمريکا از پژاک و تسليح آن 

ارى طالبانى و بارزانى با دولت ترکيه عليه پ ک ک در ميان از سوى ديگر، و همينطور مشکل همک
 . ناسيوناليسم کرد در منطقه، آنها را در اين بى موضعى و نمايش ناتوانى قرار داده است

دولت ترکيه حکومتى مرتجع و سرکوبگر با ظرفيتهاى .  ماهيت نيروهاى درگير روشن است-٣
تم ملى طوالنى و سرکوب خونين مردم در کردستان مسبب س. ناسيوناليسم افراطى و فاشيستى است

در طرف مقابل، پ ک ک يک جريان قوم پرست و مافيائى و متکى به روشهاى تروريستى . است
ستم ملى به مردم در کردستان . اين جريان ربطى به رفع ستم ملى مردم در کردستان ترکيه ندارد. است

طرفين اين . رابرى براساس مليت بايد فورا ملغى شودهرگونه تبعيض و ناب. ترکيه بايد فورا حل شود
تخاصم اما بر تنور تخاصمات کور ملى ميدمند و نفرت ملى را براساس ناسيوناليسم و ناسيوناليسم 

از نظر ما طبقه کارگر و سوسياليسم در ترکيه بايد پرچم رفع ستم ملى را براساس يک . تعميق ميکنند



رافرازد و موانع اتحاد و همبستگى طبقه کارگر در ترکيه و منطقه را سياست انسانى و آزاديخواهانه ب
 .از سر راه بردارد

 تهاجم ارتش ترکيه به عراق و منطقه کردستان پيامدهاى وحشتناک انسانى و مادى بر زندگى مردم -۴
مردم ما تهاجم ارتش ترکيه به کردستان عراق و بمباران و موشک باران . در اين منطقه ببار مى آورد

اولين نتيجه اين سياست ارتجاعى؛ آوارگى، قتل و کشتار مردم بيدفاع، صدمات . را قويا محکوم ميکنيم
مالى، ميدان دارتر شدن نيروهاى ارتجاعى، گسترش ناامنى و تروريسم و وخيم تر شدن وضعيت منطقه 

 . بايد مانع اين لشکرکشى و گسترش ميليتاريسم در منطقه شد. است
اين يا آن " تجاوز"صولى ما با لشکر کشى و بمباران مردم بيدفاع را نبايد با مخالفت با  مخالفت ا-۵

اين دومى بنظر من موضع درستى . دولت و نيروى غير دولتى به خاک کشور ديگر يکى فرض کرد
تماميت "ما پاسبان و سازمان ملل و مدافع . نيست و مفروضات ناسيوناليسم چپ را در خود مستتر دارد

هر . ايران و ترکيه و عراق و غيره نيستيم و براى اين مقوالت يک ذره ارزش قائل نيستيم" ضىار
هر روز نيروهاى پ ک ک به . ميکند" تجاوز"روز جمهورى اسالمى به عراق به عناوين مختلف 

ميکنند و يا ترکيه و ارتش آن در جنگ با مخالفينش به عراق " تجاوز"عناوين مختلف به ايران 
اين رويدادى است که مرتب در کشورهاى منطقه و به بهانه هاى مختلف و در سطوح . ميکند" زتجاو"

مسئله اساسى براى ما بعنوان کمونيست، تاثيرات منفى و بالفصل انسانى اين . مختلف اتفاق مى افتد
يورشها به زندگى مردم محرومى است که در معرض تهاجم ارتشها و بمباران و توپ باران قرار 

 اگر خود ما قادر باشيم و فرصت مناسب گير بياوريم مناطقى را به نفع مردم و با اتکا به .يگيرندم
نيروى سياسى و نظامى از چنگ اين دولتها خارج ميکنيم و قوانين و مناسبات مطلوب خود را برقرار 

 .ميکنيم
مردم در " ه و رهبرنمايند"ما نه پ ک ک، نه پژاک، نه هيچ نيروى قوم پرست و ناسيوناليستى را 

ما دولتهاى ارتجاعى حاکم را نماينده و منتخب مردم . کردستان و مناطق کرد نشين برسميت نميشناسيم
ما سياستهاى منطقه اى و جهانى آمريکا را ارتجاعى و عليه اهداف بشريت متمدن و در راس . نميدانم

 دنبال سياست و ترتيبات سياسى و ما بعنوان يک طرف درگير در منطقه. آنها طبقه کارگر ميشناسيم
ما براى سرنگونى اين دولتهاى ارتجاعى و . ادارى و آلترناتيو اقتصادى و اجتماعى متفاوتى هستيم

با آرزوى موفقيت  و سربلندى . اسالمى و شکست استراتژى ميليتاريسيم و تروريسم دولتى تالش ميکنيم
 . شما و دوستان

 
 بهزاد اخوان

اينها از نظر من نياز به بحث . رد را در برنامه حزب در کميته مرکزى مطرح کنيدممنون ميشم اين مو
آيا . سوالى هم در رابطه با چگوارا. دارد؛ اول تغيير زبان فارسى و دوم حذف نام پدر از اوراق هويتى

او خودش را کمونيست ميدانست و چرا اينگونه قهرمان مبارزات راديکال در جوامع ديکتاتورى شده 
 ست؟ ا

 
 بهزاد اخوان عزيز،

تغيير الفباى فارسى به  نداريم بلکه بحث برسر تغيير زبان فارسىما بحثى در برنامه حزب در باره 
پايان دادن به عقب ماندگى جامعه از صف  "تالشى است براى تسهيل تغيير الفباى فارسى .استالتين 

ى کمک به بهره مند شدن توده مردم مقدم پيشرفت علمى و صنعتى و فرهنگى در جهان امروز و برا
ايران از مواهب اين پيشرفت ها و امکان شرکت مستقيم تر و فعاالنه تر آنها در حيات علمى و فرهنگى 

در ". جهان معاصر، الفباى رسمى زبان فارسى بايد طى يک برنامه سنجيده به الفباى التين تغيير کند
 نادر حقيقيان در نشريه خط نو، فصلنامه کنوانسيون اين شماره مطلبى از منصور حکمت که با امضاى

خواندن دقيق اين مطلب را براى . منتشر شده را تجديد چاپ ميکنيم١٩٩٥، نوامبر ١اروفارسى، شماره 
در کنار بحث تغيير الفباى فارسى به . شروع بحثى در ميان عالقه مندان به اين بحث تشويق ميکنيم



الزمه . بان انگليسى به زبان آموزشى و ادارى متداول در کشور استالتين، يک هدف ديگر ما تبديل ز
 . اين امر تدريس زبان انگليسى از سنين پائين در مدارس و طى يک روند تدريجى است

بلکه در چهارچوب موازين برابر و . برنامه حزب از حذف نام پدر در اوراق هويتى سخن نميگويد
 و واگذاشتن تعيين انتقال اتوماتيک نام خانوادگى پدر به فرزندانلغو "الغى امتيازات مردساالرانه از 

همينطور اشاره شده . صحبت شده است" نام خانوادگى نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر
حذف ستون "مورد ". در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگى مادر را بر خود خواهد داشت"که 

، به دادن "نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگى و غيره(نامه و اسناد هويت رسمى نام پدر و مادر از شناس
مسئله اينست که در جامعه امروز بويژه در کشورهاى . شخصيت مستقل به شهروندان اشاره دارد

و قيد " پسر و دختر فالنى"يا عقب نگهداشته شده، فرد هويت مستقل ندارد و با " جهان سوم"موسوم به 
اين يک وجه از کارکرد خانواده و تعريف هويت فرد و شهروند براساس . خصيت مى يابدمالکيت ش

دليل اين امر اساسا بيحقوقى فرد و برسميت نشناسى افراد، مستقل از سن و . روابط عشيره اى است
يک پايه ديگر اين امر سنتهاى . سايز آنها، بعنوان شهروندان برابر و صاحب حق و هويت مستقل است

 سخت مردساالرانه در اين جوامع است که مکان مرد را در جايگاه برترى نسبت به زن در جان
تداوم همان نابرابرى پايه اى در جامعه در خانواده و قوانين و حقوق مترتب بر آن . خانواده قرار ميدهد

اب يک جامعه مدرن بايد اين مناسبات را پشت سر بگذارد و در سطوح مختلف بازت. در همه سطوح
يک شرط الغى تبعيض هاى موجود و ايجاد برابرى زن و . خود را در قوانين و فرهنگ جامعه پيدا کند

 .مرد در عرصه هاى مختلف زندگى اجتماعى و تبديل آن به فرهنگ جامعه، الغاى همين امتيازات است

روش جنگ در مورد چگوارا، او خودش را سوسياليست ميدانست و با درکى که از سوسياليسم داشت 
تلقى او از . چگوارا انسانى شريف و انقالبى بود. چريکى را براى تحقق اهدافش پيش گرفته بود

سوسياليسم، تلقى پوپوليستى و راديکاليزم طبقه متوسط شهرى است که با سوسياليسم کارگرى و 
 عنوان نسلها و جنبشهاى مختلفى در دوره هاى مختلف. کمونيسم مارکس البته فاصله زيادى دارد

سوسياليسم را در متن اعتبار و اتوريته سوسياليسم بين الملل براى خود برگزيدند که اهداف اجتماعى 
اينکه چرا او . شان با سوسياليسم و کمونيسم طبقه کارگر و مورد نظر مارکس البته تفاوت زيادى داشت

 به دليل سرنوشت او، نقشى به قهرمان و يا سمبلى در کشورهاى ديکتاتور زده تبديل شده است، بيشتر
که در انقالب کوبا ايفا کرد، دوره اى که مشى چريکى رشد کرد و چگوارا سمبل و لوگوى اين خط 

امروز اما چگوارا نه در جنبشهائى که الگوى . مشى بود، و همينطور ويژگيهاى فردى او بوده است
 همان کشورهاى آمريکاى التين  چون با عروج جنبش طبقه کارگر در–مشى چريکى را دنبال ميکنند 

 بلکه بيشتر در بازار و توسط سرمايه –و کشورهاى مشابه، مشى چريکى اجتماعا نقد و کنار زده شد 
چگوارا خوش قيافه و جذاب است و سرمايه از همين دريچه از او . ها و تبليغات تجارى مطرح ميشود

شايد اگر خودش زنده بود اين . نيست" يسمگوار"کسى دنبال اتخاذ مشى چريکى و . شمايلى ساخته است
 .پيروز باشيد. وضعيت بشدت عصبانى اش ميکرد

 
 بصير نصيبی عزيز،

موفق و تندرست . دريافت شد و در ستون آزاد سايت حزب منتشر شد!" من اگر جای تو بودم"مقاله 
 .باشيد

 
 يک سوال از دوستان رهبرى حزب کمونيست کارگرى

اين آخرين نامه . رهاى منزجر کننده آقاى ايرج عبداللهى کادر يا عضو شماستنامه زير از ديگر شاهکا
اما ميخواهم موضع رسمى شما را در مورد اين اتهامات و . ايشان است که من در نشريه منتشر ميکنم

مستقل از ما، . سکوت شما راجع به اين رفتارها و اين مواضع تاسف آور است. اين نمايش وقاحت بدانم



شخصيتهاى "از خود نمى پرسيد که منشا اين عفونت کالم کجاست و کدام سياستها زمينه رشد اين واقعا 
 را فراهم ميکند؟ بخوانيد و قضاوت کنيد؛ " سياسى

 
 ايرج عبداللهى

حزب اتحاد نگران پائين آمدن نرخ سود بانکهائى که صاحبان اصلى آن در ايران امروز بچه هاى "
 مورد تحريم آمريکا قرار گرفتند شده، يا واقعا نگران انسان کارکن در رفسنجانى و طبسى هستند، و

 سالى که اين بانکها تحريم نشده بودند چه گلى برسر حال و وضع مردم ٣٠اين !!!!!!! ايران است
اسم حزبتان را بگذاريد حزب اتحاد بانکهاى سران !!!!!! زحمتکش ايران زدند که امروز بخواهند بزنند

 !!!!!!"يه تحريم آمريکارژيم، بر عل
 

 آکو
لطفا به من بگوئيد که پاسخ شما به بحثهائى که از چند طرف ميگويند حزب و خط . رفيق سياوش سالم

آيا اين يک زخم زبان . شما اخالقى و ژست بيخود است و اينکه داريد سازش را تبليغ ميکنيد چى هست
من حقيقتش نظر خودم را دارم، .  شماستاست يا راهى براى زدن سياست و خط شما يا نه اصال خط

زنده باد . به شما هم ايراد دارم اما نظر شخص شما برايم مهم است. اين بحثها را فرصت طلبانه ميدانم
 . آکو-کمونيسم

 
 رفيق آکو عزيز، 

خيلى از اين ادعاها مثل وعده بورژواها در دوره بحران ميماند که قيمتش ارزان است و اهميت و 
حقيقت اينست که زدن ما بسيار سخت است، کار هر کسى نيست، در توان هر . نيز همينطورجايگاهش 

فحش و اتهام و دروغگوئى هرچه صدايش بلند تر باشد، بايد شما نقطه قدرت خود را . کسى هم نيست
اگر کسى پايبندى به اصول در مقابل بۍ پرنسيبى، رعايت انصاف و حرمت مخالف . در پس آن ببينيد

ى در مقابل جعل و ترور شخصيت، تبليغات پوک تابلويدى را در مقابل استدالل محکم کمونيستى، سياس
تنها . خط سازش و اخالقى بنامد؛ تنها اعالم ميکند هيچى از بديهيات کمونيسم کارگرى نفهميده است

ارزش قائل من به اندازه يک سر سوزن براى اين بحثها . اعالم ميکند اصولش کاالهائى قابل حراج اند
ما برسر اصول بنيادى و اهداف و آرمان اجتماعى کمونيستى مان با . نيستم و آنها را جدى نميگيرم

ما از هر سو اجازه نميدهيم، منفعت جنبش مان را فداى فرقه ايسم مبتذل و . احدى سازش نميکنيم
کم . نيسم کارگرى استاين شناسنامه حزب ما و شناسنامه کمو. اخالقيات دلبخواهى و اصول مواج کنند

اين . شمرده اند" کوچک"قالب کنند، ديگران را " بزرگ"نبودند و کم نخواهند بود براى اينکه خود را 
در کمونيسم اما، که اصل را بر رفتار و برخورد برابر و رعايت انصاف . به قدمت تاريخ شاهان است

د صريح و مستدل است، اين روشها جائى و حرمت انسان قرار داده است، و تنها سالح اش استدالل و نق
من ترجيح ميدهم . اطالق فرصت طلبى شايد گوياى هسته واقعى اهداف چنين تبليغاتى نباشد. ندارند

پاسخ من اينست که ادبيات . همان هسته واقعى را برمال کنم و اطالق نام مناسب را برعهده عقال بگذارم
اتيک ما و بقيه، تنها محک بررسى و صحت و سقم هر مکتوب و تاريخ واقعى و خط مشى سياسى و پر

متاسفانه برخى متوجه نيستند که کسى که شماى نوعى را تحريف ميکند تا خود را . ادعائى است
و کسى که بخود رحم نميکند، از من بپذيريد که به هيچ . کند، بدوا خود را پايمال کرده است" اثبات"

يد در دنياى تفکر فرقه اى و منافع زودگذر و تاکتيکى خرد، مورد اين رگه، شا. چيز پايبند نخواهد بود
من قبل از اينکه راجع به . اما ارزش مصرف آن تنها به اندازه شير پاستوريزه است. تشويق قرار گيرد

آنچه ميگويند بيانديشم، راجع به دليل و ضرورتى که اينگونه سياستها را به جلو صحنه ميراند فکر 
آنکه به جايگاه هيچ و پوچ آنها فکر کنم، به ضرورت احيا و تحکيم و مسلط کردن بدون قبل از . ميکنم

اما و اگر سنتهاى کمونيستى کارگرى و بکار بردن نقد تيز مارکسيستى در قلمروهائى که راسا تشخيص 
نها اگر اي. بگذاريد هر کى هرچه دل تنگش ميخواهد بگويد و بنويسد. ميدهم بايد وارد شوم فکر ميکنم

اما ما راسا تعيين ميکنيم که وارد کدام بحث . مرهمى بر دردى باشد، باور کنيد من آن را دريغ نميکنم



در . به شما هم توصيه ميکنم ذهنتان را مشغول سازماندهى کمونيستى کنيد. شويم و چگونه وارد شويم
ز فرقه اى تنها ميتواند مقابل طيف عظيم وظايفى که در مقابل ما صف کشيده اند، مکان اين جست و خي

دامن زدن به اخالقيات دلبخواهى و مجاز " بحث اخالقى"و باالخره يک هدف طرح . ناچيز نام بگيرد
ما بحث اخالقى نداريم اما بعنوان کمونيست در اين قلمرو هم منتقد اخالقيات . کردن ادبيات مبتذل است

را ندارد و به شکل مسخره اى عاجز از کسى که جواب بحث و نقد . و فرهنگ حاکم در جامعه هستيم
تنها کوته فکرى خرده بورژوايى خود را " بحث اخالقى"مسخره جلوه دادن طرف مقابل است، با طرح 

آکو عزيز، دوست دارم . ما ياد گرفته ايم صورت ظاهر مسائل را نپذيريم. لباسى عاميانه ميپوشاند
سنت کمونيستى ما . هى موجود ما اعالم کنىصريح ايرادات را هم در مورد نظريات مکتوب و شفا

 .   برايت سالمتى و سربلندى آرزو ميکنم. هميشه از بحث اصولى و مستدل استقبال کرده است
 

 ساشا و دوستان 
سالم گرم من را به . منبعد مرتبا نشريه براتيان ارسال ميشود. نشريه و کتاب نامه ها برايتان ارسال شد

 . پيروز باشيدموفق و. دوستان برسانيد
 

 راستجو از سنندج
 .چند تا سوال داشتم اميدوارم در نشريه بهش پاسخ داده بشه. با سالم آقای دانشور خسته نباشيد

 کنگره دوم حزب حکمتيست برگزار شد از اونجائی که من انتظار داشتم شما پيامی به آن کنگره -١
الاقل من . د فرهنگ باالی سياسی شما بوده ايمداشته باشيد شاهد آن نبودم، با آنکه اين مدت همه شاه

 . يکی اين انتظار رو از شما داشتم
خواندن حزب ...   در آستانه برگزاری اين کنگره  ما شاهد حمالتی از قبيل باند زحمتکشانی و -٢

شما به جا اطالعيه داديد و . حکمتيست از جانب حزب کمونيست کارگری و کادرهای آن حزب بوديم
در حال حاضر بعد از برگزاری اين کنگره حزب کمونيست کارگری داره يه . ت خيلی منصفانهميشه گف

جوری ته اين آبروريزی رو اينجوری هم مياره که هشدار ما باعث عقب نشستن اين سياستها بود و اين 
 نگره؟ميخوام اينو از شما بپرسم که ارزيابی شما چيه از اين ک. حزب رو از لب پرتگاه باز گردونديم

.  کنگره مخفی اشکالش چيه و حزب اتحاد امکانش هست فردا روزی کنگره مخفی داشته باشه-٣
 راستجو از سنندج. ممنونم اگه به اين سواالت پاسخ بدين

 
 رفيق راستجو عزيز،

. ، ستون هيت دائر به اين موضوع پرداختيم١۶در مورد سوال اول و سوم شما، ما در نشريه شماره 
 ادى از جمله در اين مورد نوشت؛ رفيق على جو

هر حزب سياسی مجاز است که علی االصول به هر شکلی که ميخواهد کنگره خود را، بصورت "
اما تحزب کمونيسم کارگری به همت . اين يک اصل اساسی است. علنی و يا غير علنی، برگزار کند

شيطان "ز کمونيسم کارگری ا. منصور حکمت تالش کرده است که خود را در دسترس جامعه قرار دهد
در دسترس بودن، شفاف بودن . ببخشد" شفافيت"به تحزب کمونيسم کارگری در حد مقدور . کند" زدايی

مکانيسم های تصميم گيری، و پاسخگو بودن از نظر ما از ويژگی های يک حزب مدرن سياسی 
مباحٽ تعيين کننده . ستبدون ترديد حزب حکمتيست دچار اختالفات عديده درونی ا. مارکسيستی است

تصميم رهبری اين حزب مبنی . ای بر سر استراتژی سياسی و سازمانی در اين حزب در جريان است
آيا اين واکنش ضروری و . بر کنگره يک هفته ای غير علنی واکنشی به اين موقعيت ويژه حزب است
استدالالت ارائه شده . يدهدمناسب است؟ اطالعات عمومی ما اجازه قضاوت نهايی در اين زمينه را نم
اما مساله مهمتر از کنگره . نشاندهنده پرداختن به واقعيت مسائل و معضالت درونی اين حزب نيست

علنی و يا غير علنی، مستقل از استدالالت و توجيهات، مساله استراتژی سياسی و سازمانی اين حزب 
. ای اين حزب را به دقت دنبال ميکنيمما مباحٽ رفق. حزب حکمتيست کنگره مهمی در پيش دارد. است

اينکه کدام خط مشی آينده اين حزب . سرنوشت اين حزب برای جنبش کمونيسم کارگری و ما مهم است



را رقم خواهد زد؟ آيا کمونيسم کارگری منصور حکمت خط حاکم بر اين حزب خواهد بود؟ آيا کنگره 
 يافت؟ آيا کنگره اين حزب قادر خواهد شد اين حزب ملزومات پيشروی کمونيسم کارگری را درخواهد

دولت موقت "، "انقالب مرحله ای"را که بعضا خود را در تئوری " چپ راديکال"مواضع و سنتهای 
در هر صورت ما ! بايد ديد. بروز ميدهد، کنار بزند" شکست طلبانه"، و يا سياستهای "ائتالفی

اگر اين کنگره علنی بود، مسلما از جانب حزب اتحاد . اميدواريم که اين رفقا کنگره موفقی داشته باشند
کمونيسم کارگری افرادی در اين کنگره شرکت ميکردند و بر ملزومات پيروزی کمونيسم کارگری، بر 

 – حزب سازمانده و مساله مرجعيت فکری -پروژه اتحاد صفوف کمونيسم کارگری، مساله حزب رهبر
تاکيد ميکنم، سياست اصولی . ضر در جامعه تاکيد ميکردسياسی کمونيسم کارگری، در پس تحوالت حا

اين سياست نقطه مقابل سياست .  کارگری است–ما شرکت در جلسات علنی احزاب کمونيستی 
 ". رهبری اين احزاب است" بايکوت"

پيام ما آرزوى موفقيت براى اين کنگره و تاکيد سياسى روى مسائل امروز پيشاروى جنبش کمونيسم 
پرسيده ايد آيا حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کنگره غير علنى خواهد داشت؟ ترجيح ما . دکارگرى بو

اما اگر ضرورتهائى اين امر را ايجاب کند و رهبرى حزب در . اينست که کنگره هاى ما علنى باشد
تاکيد ما اينست که استثناها به . اينمورد چنين تصميمى بگيرد، جلسات غير علنى حق هر حزبى است

به کنارى زده " فرماليسم نمايشى"عده در سنت سياسى ما تبديل نشود و اين سنت پيشرو تحت عنوان قا
در مورد موضعگيرى ما در مقابل اطالعيه حزب کمونيست کارگرى اين يک احساس مسئوليت . نشود

زب اگر اين مسئله در مورد ح. سياسى در قبال جنبش کمونيسم کارگرى و دفاع از پرنسيپهايمان بود
اين امر مستقل از اختالف نظر سياسى . کمونيست کارگرى هم اتفاق افتاده بود، ما موضعمان همين بود

 . ما با خط رسمى دو حزب معنا دارد
پرسيده ايد که ارزيابى شما در مورد کنگره دوم چيست؟ من اينجا نظر شخصى ام را بيان ميکنم؛ 

ماجراجوئى و القيدى "ک فرمولبندى نادقيق در مورد تاکنون چند پيام منتشر شده است که مستقل از ي
بيانيه اخير در مورد خطر جنگ و . ؟ خبرى نيست"!قوم پرستانه"، از استراتژى "جمهورى اسالمى

احساس مسئوليت در قبال سرنوشت جامعه و تالش براى متعهد کردن نيروهاى اپوزيسيون، از نظر من 
در مورد آنچه در کنگره گذشته من . ارگرى بوده استسياست درستى است و بحث قديمى کمونيسم ک

آخر هفته گذشته، به يکى از . تنها ميتوانم به اطالعيه پايانى، اسناد اخير و شنيده هاى شفاهى اتکا کنم
در همين حد . جلسات علنى در مورد کنگره رفتم و به سخنرانى اعضاى کميته رهبرى حزب گوش دادم

رم شد اينبود که اين کنگره تالش کرده است مخالفتها را در قطبهاى کلى و شفاهى، آنچه من دستگي
روى تحزب با نگرش خودشان تاکيد کردند و تعهد دادند که حزب را آماده . مختلف به هم نزديک کند

در مورد گارد آزادى بحث طوالنى تر داشتند . وظايفش براساس تحليل و ارزيابى شان از اوضاع کنند
تشان را روى کميته هاى کمونيستى و گارد آزادى، تدقيق نگرش شان در اين زمينه و رکن اساسى فعالي

. ها، جوش خوردن با مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و تمرکز ارگانها و در دسترس بودن گذاشته اند
راههائى را پيشنهاد . وجود اختالف را منکر نشدند اما روى کار براساس مصوبات حزبى توافق کردند

از تعدادى از مخالفين . ه مخالف سياسى بتواند در سياست حزب در طى دو کنگره تاثير بگذاردکردند ک
بيشتر . سياسى براى شرکت در کنگره دعوت کردند تا شايد بتوانند در اين مکانيزم نزديک تر شوند

روى اين موضوعات و تصويب اساس نامه حزب متمرکز . اسناد پيشا کنگره را در دستور نگذاشتند
بدست دادن يک ارزيابى دقيق بدون حضور در اين . شدند و سعى کردند آرايش شان را فشرده تر کنند

اما . جلسه و با اتکا به مصوبات که بخشا هنوز منتشر نشدند، نه کار درستى است و نه مسئوالنه است
 تصور من –يم  و با فرض اختالفات سياسى که ما داريم و آنها را کتبا و شفاها عنوان کرد–مجموعا 

آيا در اين امر و آنطور . اينست که اين کنگره تالش کرده است نيرويش را براى اين وضعيت آزاد کند
که عنوان ميکنند براى ايفاى نقش کمونيستى آمادگى و انسجام و افق مشترک و انرژى و روحيه الزم 

ى من هرچه باشد، راه دورى را دارند و در همين سطح موفق خواهند شد؟ در اينمورد ارزيابى تحليل
ما آرزوى تالشى و تضعيف هيچ جمع و جريانى که با . نبايد رفت، اين را پراتيک آنها نشان خواهد داد

هر درجه پيشروى هر بخش از کمونيستهاى کارگرى، با . هر روايتى خود را کمونيست ميداند نداريم



برخورد مسئوالنه .  باشد، مايه خوشحالى ماستتمام ايرادات و کمبودهائى که ميتواند بر کار آنها حاکم
به جنبش وسيع کمونيسم کارگرى، نقد صريح ديدگاههاى غير کمونيستى و دفاع از سنت کمونيستى 

 . برايتان آرزوى موفقيت و پيروزى دارم. منصور حکمت کار تعطيل ناپذير ماست
 

 رامين تيرانداز عزيز،
نبه در دانشگاه عالمه طباطبائۍ و دانشگاه تهران در گزارش شما در مورد اعتراضات ديروز سه ش

تقابل با نيروهاى انتظامى و حراست و تحصن و اعتراض در روز چهارشنبه در دانشگاه اميرکبير 
براى تالش شما و دانشجويان براى رسيدن به حقوق پايه اى شان و آزادى دوستان زندانى . دريافت شد

 .* اشيدسربلند ب. شان آرزوى موفقيت داريم
 
 

  ٢۴نامه ها، شماره 
 

 !درودبرشما
از سرزمينی که سالهاست گزينه ی خوب را از ديد . از دنيای نابرابريها و خفقان برايتان ايميل ميزنم

از دنيای .مردمانش پنهان نگاه داشته و همواره مجبورشان کرده که بين بد و بدتر، يکی را برگزينند
دولتش، دولت امام . رهبرش، رهبر مستضعفان جهان است. ان است آری اينجا، اير. ارتجاع و بربريت

دغدغه اش، فلسطين و حزب اهللا لبنان . رييس جمهورش، حامی تروريستهای جهان است. زمان است
. قوت اغلب مردم، فقط نان است. جايگاه نخبگانش، زندان است. دانشگاهش، ستاره باران است. است

شرکت در . سکوت، وظيفه ی مسلمان است.  نشانه ی کافران استفرياد،. دارالخالفه، تهران است
عصر، عصر حکومت .اعدام و سنگسار، فراوان است. راهپيمايی، بارز ترين نشانه ی ايمان است

اينجا، ايران . آنچه بهايی ندارد، جان است. دوره، دوره ی ارزانی انسان است. حيوان است
 .........!است

 
کارگر، . يم دست در دست هم بگذاريم و عليه اين دنيای نابرابر بپاخيزيمامروز، من وما، می خواه

معلم، دانشجو، زن، مرد همه و همه برای رسيدن به دنيای برابر، بايد دوشادوش هم باشيم و در اين 
امروز من و ما، گزينه ی خوب . راه، روشنگريهای شما و ديگر آزادانديشان، چراغ راه ما خواهد بود

نه . ما فقط به خوب تن ميدهيم. ايم و ديگر نمی خواهيم بين بد و بدتر به انتخاب دست بزنيمرا يافته 
ما خواهان صلح، برابری و انسان ). بدتر(می خواهيم نه رژيم جنگ افروز ) بد(جنگ 
 ..........!به اميد زيستن در دنيايی اينچنين. هستيم)خوب(محوری

 
چه . برخيزد، من اگر برخيزم، تواگربرخيزی، همه برمی خيزندمن اگر بنشينم، تواگربنشينی، چه کسی 

 !کسی می خواهد، من وتو مانشويم؟ خانه اش ويران باد
 

 !ما نسل سوخته اى هستيم آه در سياهترين دوران تاريخ ايران، بنام زندگى، هنوز زنده ايم
 

رابر، محاصره، تحريم، همان روزهايي آه ما ر ابا واژه هاى نبرد ناب.آودآيمان، باجنگ قرين بود
 !آوچه باغهاى خاطراتمان، لبريز بوى خون است وصداى آژير. تحميل، اسارت وشهادت آشناآردند

 
ما نيز درس قناعت ، سازش، بردبارى و . ويرانه ها آم و بيش آباد شد. نوجوانيمان، زمان بازسازي بود

 !ترنوجوانى آنيمبى آنكه به تالفى آودآى ازدست رفته مان، بيش. ايثار آموختيم
 



اما، اين بارنه جنگمان تحميلي . چه زود جوانيمان فرا رسيد وچه حيف آه بازهم شيپورجنگ نواخته شد
ما دست پروردگان مكتب جنگ و شهادت بوديم واين . هرچه بود، خودمان بوديم! بود نه دشمنمان بعثى

ور پرشتاب و پيشرونده ى آفر و فقدان انسانيت و ايمان و ظه: بود ثمره حكومت بظاهراسالمي حاآم
 !جرم و جنايت

 
ما صداي رساي همه ي آناني هستيم آه به جرم انسانيت . امروز، خورشيد ديگر پشت ابر پنهان نيست

سپيد مردان و زناني آه بر سياهي تاختند و حقيقتي را آه ميرفت تابه دست . در اوين گرفتارند
همانهايي آه نخواستند در سرزمين . جان خود احيا آردندديوسيرتان براي هميشه مدفون شود، بانثار 

خاستگاه حقوق بشر، ازآنار نقض آشكار حقوق، بي تفاوت بگذرند و تا آخرين نفس به افشاگري 
 !پرداختند

 
اي همصدايان، بياييد قلم قهرمانان دربندمان را، همه با هم دردست بگيريم و نگذاريم اين نبرد، خورشيد 

نبرد نور و تاريكي آه سالهاست آغاز شده، نبردي نابرابر آه درآن .  را خاموش آندواره هاي بيشتري
لشكر تاريكي، تا دندان مسلح است و پشتوانه اش زور و قدرت و اختيار حكومتي است تا آنجا آه قرآنها 

ا در اما، لشكرنور، يا در زنجيرند و يا درسايه ي دار و ي. را برنيزه آرده وزيرلواي اسالم ميجنگد
فريادي آه هرچه بيشتر خفه اش . وسالحي ندارند جز فرياد و قلم! صفوف انتظار اين دو سرنوشت

 !ميكنند، رساتر ميشود و قلمي آه هرچه شكسته تر ميشود، شيواترمينويسد
 

تمام آزادمردان دربندمان، بايد در محضر فرداي ايران زنده و . نگذاريم خون رفتگان پايمال شود
و اين بار، نه زيربار زور و شكنجه و تهديد و آزار و نه در صدا و سيماي فرمايشي حاضر باشند 

آزاد و دوستانه، لب به سخن بگشايند و بگويند آه به جرم حق طلبي و "رژيم، آه درفضايي آامال 
اسطوره هايمان درانتظار ! آزاديخواهي و ظلم ستيزي شان، درپرتو رژيم اسالمي، چه بر آنان گذشت

 !نگذاريم ديرترشود. مايند
 سما 

 
 سما عزيز، 

اراده و عزم شما و نوع شما براى رسيدن به دنيائى آزاد و . نامه و يادداشت شما را منتشر کرديم
خوشبخت، ريشه در يک تالش ديرينه نسلهاى متمادى مردم، ريشه در اميد، و اينکه فردا ميتواند از 

 اين تالش شريف و انسانى همواره در قالبهاى افکار و اما. زشتى ها و مشقات امروز رها باشد، دارد
سوال اينست که آزادى و دنياى بهتر همگان، که شما و بيشمار نوع . آرا مسلط زمانه اسير شده است

 شما، آرزويش را دارند، چگونه متحقق ميشود؟
 

بعيض و اين ديگر مثل روز روشن است که يک رهائى همه جانبه انسان، رهائى از اوضاعى که ت
سرکوب و بيحقوقى و غيره تنها مصائب آن است، در گرو نفى جامعه طبقاتى و بنياد نابرابرى در 

 و چه ناسيوناليسم و عرق -ندارد، يکى است" خوب و بد"–چه اسالم . جامعه يعنى بردگى مزدى است
ا رهائى و  ب- که فرضش مانند بقيه حفظ اساس بردگى مزدى است-ملى و چه حقوق بشر و ليبراليسم

اين آرزوى شريف انسانى را تنها جنبشى تماما انسان . آزادى و يک دنياى بهتر در تقابل قرار دارند
 . آن جنبش کمونيسم کارگرى است. محور ميتواند متحقق کند

 
 !*به اين صف بپيونديد

 
 

  ٢۵نامه ها، شماره 



 
 سميرا

بيشتر در مورد .  فرق ميکند-گرانى که ميخوانم با دي-ندائى در آن . نشريه تان را ميخوانم. سالمى گرم
برايم تجسم . منظور از رهائى همه جانبه چيست؟ شما زياد اين را ميگوئيد. مفهوم آزادى صحبت کنيد

 .با دوستى، سميرا. کن
 

 سميرا عزيز،
. خوشحال ترم که تفاوت را در کار ما حس ميکنيد. خوشحالم که نشريه يک دنياى بهتر را ميخوانيد

وصيه ميکنم نشريه را به دست دوستانتان برسانيد تا آنها هم در دنياى بهترى که ما برايش ميجنگيم ت
ساختن خوشبختى تنها بدست بشر زمينى ممکن است و خوشبختى را تنها طرفدارانش بپا . شرکت کنند

 .ميکنند
  

بشر در هر دوره آرزوى اميد و ايده آلى است که . آزادى يکى از زيباترين واژه هاى تاريخ بشر است
در .  جهانى دارد-اين مفهوم مانند تمام جوانب زندگى ما، مفهومى تاريخى. رسيدن به آن را داشته است

هر دوره مهر افقهاى جنبشهاى پيشرو و طبقات اجتماعى را بر خود داشته است و امروز در دنياى قرن 
ادى براى برده يا رعيت، نهايتا رهائى از در دوران قديم، تجسم آز. و بيست و يکمى هم همينطور است

تجسم کارگر و کمونيسم از آزادى در دنياى امروز با . است" آزاد"همان وضعيت و تبديل شدن به برده 
امکانات، مقدورات، ظرفيتها، خالقيتها، دانش و تکنولوژى، نيروى انسانى، منابع سرشار از انرژى و 

مفهوم آزادى در زمانه ما، انعکاسى از آرزوها و آمال . تر استغيره، مفهوم اش عميق تر و همه جانبه 
اما عليرغم اينکه آزادى در هر دوره تاريخ بشر درچه ظرفيتى مطرح بوده است، . بشر ايندوره است

بعنوان يک هدف انسانى و اجتماعى همواره جايگاه مهمى در فرهنگ پيشرو جامعه انسانى داشته  
 .است

 
سرمايه داران و احزابشان هم از آزادى . يه دارى و جامعه طبقاتى صحبت ميکنيمما از آزادى از سرما

مهمترين پرچم شان بيانيه حقوق بشر . ميدانند" غايت آزادى بشر"در همين نظام سخن ميگويند و آن را 
همين پرچم هم مدتهاست که بر زمين افتاده و طبقه . آن مالکيت خصوصى است" مقدس"است که بند 

سرمايه دارى افقى ملموس مبنى بر آزادى . ر برگشت به دوران عهد عتيق را پيشه کرده استحاکم سي
دمکراسى نظم نوينى بى آبروتر از آنست که مردم شريف جهان آرزويش را . بشر براى ارائه ندارد

انبه رهائى همه ج. کمونيسم در مقابل اين اوضاع انسانيت و رهائى انسان را اعاده ميکند. داشته باشند
رهائى همه جانبه يعنى آزادى از اختناق و سلطه . وجه مشخصه تبئين کمونيسم از آزادى بشر است

گرى و اعمال محدوديت و قدرت مافوق مردم؛ يعنى نفى تمامى ارکانهائى در جامعه و نظام موجود که 
نوان انسان آزادى بشر را محدود و مشروط ميکند؛ يعنى برسميت شناسى و برسميت شناختن همنوع بع

برابر در مقابل قانون، در حقوق فردى و اجتماعى، در دسترسى به امکانات جامعه؛  يعنى برابرى در 
قلمرو اقتصادى و بهره بردارى از ثروت اجتماعى؛ يعنى الغاى بردگى مزدى بعنوان چکيده بردگى 

و حاصل کار تاريخى بشر؛ يعنى الغاى طبقات که ضرورت پيدايش تاريخى شان تصاحب دسترنج 
ديگران و اعمال سلطه طبقاتى بوده است؛ يعنى رها شدن خالقيت و توانائى و استعداد انسانها از قيد 
بازار و مالکيت و سود و سرمايه و قوانين مترتب به آن؛ يعنى تبديل شدن کار به يک فعاليت مثبت و 

نسان بر مقدرات خويش؛ يعنۍ آگاهانه اجتماعى؛ يعنى رهائى از مذاهب و خرافات؛ يعنى حاکم شدن ا
ايجاد جامعه اى که زمينه شکوفائى و رشد نوع انسانى را به باالترين شکل ممکن فراهم کند؛ يعنى 
انسان دوره تحجر خود را پشت سر بگذارد و تاريخ واقعى اش را شروع کند؛  يعنى همراه با الغاى 

 را وراندازيم؛  يعنى به مردساالرى و طبقات و دولت و نيروى سرکوب، ابزارهاى اجتماعى اين سلطه
يعنى رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى . تبعيض و نابرابرى در هر قلمرو پايان دهيم

از فقر و فالکت، جهل و خرافه و مصائب جامعه طبقاتى؛ يعنى فرهنگ طبقات حاکم و ارزشهاى عقب 



يعنى بشر . رن، سوسياليستى و انسانى را حاکم کنيممانده شان را دور بياندازيم و فرهنگى پيشرو، مد
بيگانه از خود و از همسايه و همنوع خود و از محصول کار و خالقيت خود، مجددا محور جهان و هر 

يعنى جامعه اى بسازيم که اولويت اول و آخر آن تعالى انسان است، نيازى به دولت . فعاليت انسانى شود
. مه جانبه يعنى زير و رو کردن اوضاع موجود به نفع آزادى بشرو قدرت فائقه ندارد، رهائى ه

بورژواها منجر ميشود، کارگر و کمونيسم " رهائى"برخالف بورژوازى که افق آزاديش حداکثر به 
سرنگونى سرمايه امر طبقه کارگر است اما رهائى . نميتواند آزاد شود بدون اينکه کل جامعه را آزاد کند

اين جهان را بايد .  رهائى کل جامعه و نفى تمام عيار وضع موجود عملى استطبقه کارگر تنها با
ساختن اين جهان به نيروى . ساخت، هيچ منجى و شاهى براى من و تو و ما به ارمغان نمى آورد

 .    موفق باشيد! به اين صف بپيوند. متشکل کارگر و کمونيسم نياز دارد
 

 غالم ساعدى
ع جنگ را فورى ميبينيد؟ چرا؟ نظرتان در مورد آينده اين دعوا چيست؟ با آيا شما وقو! درود بيکران

 غالم ساعدى. سپاس
 

 غالم ساعدى عزيز،
وظيفه ما منتفى . وظيفه يک حزب کمونيستى تحليل مبنى بر فوريت و عدم فوريت وقوع جنگ نيست

داف مشخص تر من شخصا بسيارى از کشمکشهاى جارى را پروپاگاند با اه. کردن اين کابوس است
جنگ ميتواند . وقوع جنگ را فورى نميبينم، اما خطر آن را هم منتفى نميدانم. سياسى در منطقه ميدانم

آنچه امروز روشن است اين خطر . مستقل از نقشه قبلى دولتها در زمينه رويداد خاصى شعله ور شود
وظيفه ما .  بهره بردارى ميکندبعنوان يک شمشير باالى سر مردم گرفته شده و ارتجاع از هر سو از آن
گسترش مبارزه با جمهورى . و طبقه کارگر و مردم مقابله با اين رويداد و منتفى کردن اين خطر است

اسالمى و گرفتن ابتکار عمل سياسى، که اشکال مختلفى را ميتواند بخود بپذيرد، ميتواند هم خطر وقوع 
ر مورد آينده دعواى جمهورى اسالمى با آمريکا، د. جنگ و هم شر اسالم و حکومت اش را منتفى کند

به نظر من سازشى ميانمدت در . اين دعوا ميتواند به سمتهاى مختلفى برود. نميتوان نظر قاطعى داد
در اين زمينه در سرمقاله هاى همين . منطقه فرمول طالئى اى است که هر دو سو دنبال آن هستند

ت که هر سازشى ملزوماتى دارد و تامين اين ملزومات بخشا نکته اما اينجاس. نشريه توضيح داده ام
 . پيروز باشيد. با اينحال غير ممکن بنظر نميرسد. خارج از توان صفبندى فعلى در دو طرف است

 
  تهران-آزاد

خسته نباشيد دوستان گرامى، آيا مخالفت شما با ليبراليسم ترجمانش اين است که اگر سوسياليسم نباشد 
آيا با همين منطق آقاى !  خوبه باشند؟ معنى مخالفت سياسى شما با ليبرالها قابل درک نيستهمين آقايان

 .  تهران-آزاد. خاتمى را تحريم کرديد؟ پيشاپيش از توضيح و توجه تان متشکرم
 

 آزاد عزيز، 
ما بعنوان کمونيست و مارکسيست که براى جامعه اى بدون طبقات و بدون بردگى مزدى و بازگشت 

يار به انسان تالش ميکنيم، روشن است با جنبشها و مکاتب مختلف بورژوازى و برنامه سياسى آنها اخت
. روشن است ما طبقه کارگر را به حمايت از بورژواها و دولت اسالمى شان فرانميخوانيم. مخالفيم

شما چرا مخالفت يک کمونيست با ليبراليسم براى . صحبت برسر سرمايه دارى يا سوسياليسم است
نيست؟ اگر بحث شما اينست که؛ حاال چون سوسياليسم دور از دسترس است يا عملى " قابل درک"

را حمايت کرد، آنوقت من با فرض بحث " ليبرالها"معقول تر است که " ليبرالها"نيست، بين اسالميها و 
ف اساسى در در سيرمبارزه براى سرنگونى رژيم اسالمى، شکل دادن به آينده، يک شکا. شما مخالفم

کدام آينده و با چه مختصاتى قرار است جايگزين وضع امروز شود؟ . ميان مخالفين اين حکومت است
اينکه . سرمايه دارى و سوسياليسم، هر دو، انتخابهاى متفاوتى هستند که در مقابل جامعه قرار دارند



رو اينست که نيروهاى اين جامعه کدامين راه حل اجتماعى چپ يا راست را برخواهد گزيد، تماما در گ
آيا مردم با پرچم و هژمونى . دو کمپ در سير عملى سرنگونى رژيم اسالمى کجاى داستان قرار دارند

چپ اين رژيم را از سر راه برميدارند يا با طرحهاى راست؟ اگر در ايران مردم در صحنه سياسى 
گر راست دور اول اين روند را ببرد، اما ا. باشند، کمونيسم شانس اش بيشتر از هر راه حل راست است

و . و يا مردم را در پس يک جنگ دچار انزوا کند، آنوقت کار کمونيسم سخت تر و پيچيده تر خواهد شد
چه کسانى هستند؟ طرفداران آقاى خاتمى؟ سرخوردگان جنبش " ليبرالها"باالخره منظور شما از 

ليستهاى جبهه ملى، انشقاقات تحکيم وحدت و اصالحات دينى؟ ملى مذهبى ها، نهضت آزادى، ناسيونا
مينامند؟ ايران " ليبرال"دو خرداد که زير پرچم حقوق بشر و پالتفرم اقتصادى تاچريستى خود را 

 . ليبرال ندارد، اينها بيشتر معادل مانوفاکتورى نئو کنسرواتيوها هستند
 

" بد و بدتر"انم منطق عمومى مردم بين پرسيده ايد؛ آيا با همين منطق آقاى خاتمى را تحريم کرديد؟ ميد
اما اين منطق بى آلترناتيوى و پراگماتيستى مردم است که با حمايت صورى از . عمدتا دور زده است

کمونيستها اين . ميگويند و عمال هر دو را دچار دست انداز ميکنند" نه"يکى به طرف ديگرى 
م را ميفهمند، اما نميتوانند بعنوان حزب سياسى روانشناسى اجتماعى را ميفهمند، حرکت هوشيارانه مرد

ما نه فقط خاتمى بلکه کل جمهورى . تاکتيک سياسى شان را با اين منطق پراگماتيستى تعيين کنند
وظيفه ما دعوت مردم به . هاى قالبى اش را برسميت نشناختيم و نميشناشيم" انتخابات"اسالمى و 

يان سرنگونى طلب انقالبى و کمونيست، در عين حال که ما بعنوان يک جر. حمايت از ارتجاع نيست
براى سرنگونى کامل اين حکومت تالش ميکنيم، از هر گشايش سياسى که با مبارزه مردم ايجاد شده 

مسئله تماما . است استقبال و از آن بعنوان سکوى پرش براى تمام کردن کار اين حکومت استفاده ميکنيم
امرتان چيست؟ اگر فرضتان اينست که اين نظام هست و خواهد بود، و اينست که شما چۍ ميخواهيد و 

کار امروزتان اينست که کم کم تلطيفش کنيد، آنوقت نه فقط بايد از خاتمى بلکه از هر معمم و مکال  
اما اگر امرتان . و غيره ميدهد، بايد حمايت کنيد" رفراندم"و " جمهورى"و " اصالحات"ديگر که شعار 
 بشر را آزاد کنيد، اسالم را وربياندازيد، طبقات را الغى کنيد، بردگى مزدى را برچينيد، اين باشد که

برابرى را قانون کنيد، آزادى زن را عملى کنيد، و خالصه حرمت بشر را اعاده کنيد؛ آنوقت حالتان از 
نسانى تاکيد آنوقت مثل ما بر امکانپذيرى يک راه حل ا. خاتمى و امثال او و نظامشان به هم ميخورد
اين کارى است که ما ميکنيم و تعيين تاکتيک و سياست . ميکنيد و براى تحقق آن جذب نيرو ميکنيد

 . هايمان تابعى از اين هدف انسانى ماست
 

دوران ليبراليسم جان الک و روسو مدتهاست که . توصيه ميکنم بيشتر وضعيت دنيا را مرور کنيد
پرچم نظم نوين در ميدان است و الگوهاى جهانى اش را فى امروز بورژوازى با . سپرى شده است

. ايران را نميتوانيد بعنوان يک جزيره از اين جهتگيرى جهانى جدا کنيد. الحال بدست داده است
کمونيسم اما، از آنجا که راه حل اساسا متفاوتى را پيش رو ميگذارد و مطلوبيت و امکانپذيرى آن را 

ليبرالهاى ديروز هم ميتوانند اميد و . مسير ارتجاع جهانى را سد کنداثبات ميکند، ميتواند اين 
بجاى اينکه انسان را به . آرزوهايشان را در سوسياليسم پيدا کنند و هزاران فرسنگ جلوتر بروند

اين . اسارت ارتجاع و مذهب دربياوريد، نفس ارتجاع و اختناق و نابرابرى را به نفع انسان منتفى کنيد
 .موفق باشيد.  ترى استمنطق معقول

 
 داريوش مازندرانى

آيا موضوع تغيير خط امروز . يک سوال دارم لطفا باريک بين تر آن را مورد توجه قرار دهيد. سالم
مشکل فورى ملت ايران است؟ اگر نيست طرح آن چه ضرورتى دارد؟ بهتر نيست در مورد 

داريوش ! بله با آن حرف بزنيد؟ بدرودموضوعات نگران کننده مثل خطر تجزيه ايران و راهکار مقا
 مازندرانى

 



 داريوش مازندرانى عزيز،
ما داريم همه در اين مورد و . مشکل فورى مردم ايران جمهورى اسالمى است که بايد سرنگونش کرد

بحث . در مورد راه حلها و سياستها و استراتژيها. همينطور فرداى بدون جمهورى اسالمى حرف ميزنيم
م يکى از اين مسائل است که البته هر زمان طرح شود با همين واکنش هاى ناسيوناليستى تغيير خط ه
ما در باره خطر سناريوى . فرمول سياسى و مفروضات ما نيست" خطر تجزيه ايران. "روبرو ميشود

يعنى مدنيت و جان و نفس بقاى جامعه مورد تهديد " تجزيه خاک"سياه حرف ميزنيم که امرى مهمتر از 
تفاوت ما کمونيست کارگريها با شما و کل طيفهاى ناسيوناليست اينست که؛ اولويت و . ار ميگيردقر

اصالت در نزد شما خاک و خون و در اشکال افراطى نژاد است، اما اولويت و اصالت براى ما انسان 
ها و ما موافق تقسيم کشور به قطعات مينياتورى با زعامت خان. و حرمت و آزادى و برابرى اوست
همانطور که موافق ايران يکپارچه بزعامت شاه يا آخوند يا هر . طالبانها و کاراديچ هاى ايران نيستيم
ما آزادى و برابرى ميخواهيم که در يک حکومت کارگرى و . خودگمارده اى روى سر مردم نيستيم

چون برخالف . نتفى کندرا هم م" تجريه ايران"تنها اين راه حل ميتواند خطر . سوسياليستى تامين ميشود
شما، که از هر سو تنها بر نفرت ملى و قومى ميدميد، سوسياليسم مسائل و شکافهائى را که اردوهاى 

 .    موفق باشيد. مختلف ناسيوناليسم ايجاد کرده اند، حل خواهد کرد
 

 ساشا 
. ه تر بيان شوديعنى بايد ساد. بعضى از متنها سخت است. خواندنى است. متشکرم. نشريه دريافت شد

 .ساشا. با عالقه زياد. اميدوارم در نظر بگيريد
 

 ساشا عزيز، 
متن هائى را نميتوان خيلى روان نوشت و يا براى اصالحات و ترمهائى نميتوان معادل دقيق و رسا پيدا 

بايد قادر بود مسائل . با اينحال نکته شما مهم و درست است. اين يک مشکل زبان فارسى است. کرد
اين درجه زيادى از تسلط به موضوع مورد بحث . چيده را هم در بيانى ساده و تيز و فراگير ارائه دادپي

دوستان ديگر را هم سالم . از توجه شما ممنونم. خود ما همواره به اين مهم تاکيد کرديم. را طلب ميکند
 . با عالقه فراوان متقابل. برسانيد

 
 سئواالتی پيرامون جنگ

ز مطالعات کمونيسم کارگری پيرامون جنگ و مبانی سياستهای جنبش ما چند سئوال در سمينار مرک
شايد اين سئواالت . من چند سئوال دارم. پايه ای مطرح شدند که در نشريه مختصرا به آنها پاسخ ميدهيم

 :سئوال اول من اين است. باعث تعجب شوند
  
ادی اين نظام را نشانه ميگيرد و نه سرنگونی  چرا با جنگ مخالفيد؟ به اين علت که بنيانهای اقتص-١
 را؟

 چون جنگ مردم نيست، جنگ دو ارتجاع تروريستى بين المللى است، مصائب جانى و مالى و پاسخ؛
نسلى براى مردم دارد، تلفات انسانى بيشمار ببار مى آورد، ضد مبارزه براى آزادى است، سير مبارزه 

ر است، نابود کننده است، استيصال و تباهى را رشد ميدهد، مردم را قيچى ميکند، چون جنگ ويرانگ
نيروهاى دست راستى و ضد جامعه را تقويت ميکند، جامعه را در بحرانى عميق و غير قابل تصور 

 با جنگ شايد تضعيف - اگر منظور جمهورى اسالمى است–بنيانهاى اقتصادى اين نظام . فرو ميبرد
 فشار اقتصادى ناشى از جنگ را به فقر و گرسنگى بيشتر مردم و .شوند اما خود حکومت هارتر ميشود

ما هم مخالف شديد جمهورى اسالمي هستيم و هم مخالف شديد سياست . اختناق شديدتر ترجمه ميکنند
استراتژى ما در تقابل با هر دو است و اين استراتژى اتفاقا با منافع . جنگى و ميليتاريسم نظم نوينى

 .  و اهداف کمونيستى ما منطبق استجامعه، طبقه کارگر
  



  آيا جنگ به عنوان يک اهرم هل به جلو نقشی مثبت در سرنگونی اين رژيم نخواهد داشت؟-٢
اما ميليونها نفر هم . البد با يک بمباران اتمى ميتوان حکومت اسالمى را انداخت.  پاسخ؛ به نظر من نه

ونى طلبان، دنبال سرنگونى به هر قيمت و با هر ما بعنوان سازش ناپذيرترين سرنگ. نابود ميشوند
ما ميخواهيم از پس سرنگونى رژيم اسالمى جامعه را آزاد و سوسياليسم را مستقر . وسيله اى نيستيم

در سوال شما تصويرى هست که هر نوع فشار به حکومت را از هر جانبى در خدمت سرنگونى . کنيم
بمباران و حمله به جمهورى اسالمى، اين رژيم را تقويت ميکند هر نوع . اين ديدگاه اشتباه است. ميبيند

اين تصوير که بمب و گرسنگى مردم آنها را ناراضى و به انقالب يا شورش . و به جان مردم مى اندازد
کسانى که چنين . تصوير ديک چينى و تيم پنتاگون است. ضد اجتماعى است. ميکشاند، بيمارگونه است
ماندهى جامعه براى سرنگونى جمهورى اسالمى نااميد هستند و الجرم تحريم تصويرى دارند، از ساز

اين نه فقط . اقتصادى و حمله نظامى را بعنوان فاکتورى مثبت در خدمت تحقق اهداف خود ميبينند
 .  سياستى ضد کمونيستى و ضد انسانى است، بلکه کمکى به تحقق هدف آنها هم نخواهد کرد

 
رژيم هستند و دارای تشکيالتی هستند، آيا اين جنگ ميتواند مانند يک اهرم  کسانيکه مخالف اين -٣

 کمک کننده باشد، برای تسريع امر سرنگونی؟
 بستگى به اين دارد که اين تشکيالتها چه اهدافى را دنبال ميکنند و شيوه رسيدن به آنها را پاسخ؛ 

شى از سلطنت طلبان و نيروهائى که مثال براى مجاهدين، قوم پرستان، بخ. چگونه تعريف کرده اند
تحقق استراتژيشان را به حمله آمريکا گره زدند، بله جنگ در خدمت اهداف آنها براى سرنگونى هم 

متقابال جنگ بهانه و در واقع کاتاليزور سياسى نزديکى مجدد بسيارى از نيروهاى جنبش ملى . هست
ادى و برابرى اين منطق و همسوئى معنى اما براى اردوى آز. اسالمى به جمهورى اسالمى ميشود

جرياناتى که . در اين جنگ يک سر سوزن پالتفرم ما و طبقه کارگر و کمونيسم نمايندگى نميشود. ندارد
اهداف شان با اين جنگ نميخواند اما به آن اميد ميبندند، يا سياست شان را در اين جهت تدوين ميکنند، 

 .  قربانيان اين بحران اند
 
يمها چطور؟ آيا تحريمها ميتوانند ضامن سرنگونی اين رژيم باشند؟ فرق تحريم اقتصادی با  تحر-۴

 اعتصاب عمومی چيست؟
نفس اين بحث مسخره و مملو . تحريم اقتصادى يک سالح کشتار جمعى مردم است.  پاسخ؛ خير نميتواند
، با سالح رژيم توسط يک چون عده اى به بهانه مقابله با ساخت سالح کشتار جمعى. از رياکارى است

مگر صدام با . چون رژيم در اين ماجرا که تکان نميخورد.  را از بين ميبرندمردمکشتار جمعى ديگرى 
تحريم سرنگون شد؟ تحريم اقتصادى و حمايت از آن يک سياست دست راستى و ضد اجتماعى و عميقا 

اد و کودکانى که براثر اين تحريمها مدافعين اين سياست ذره اى براى جان آدميز. غير مسئوالنه است
دفاع از سياست تحريم اقتصادى، دفاع از کشتار دسته جمعى و . نابود ميشوند ارزش قائل نيستند

 .  آدمکشى آگاهانه است
 
  من به لحاظ احساسی مخالف جنگ هستم، ولی اگر جنگی صورت گرفت من چه کار بايد بکنم؟-۵

. ى و تهديد جنگ و جنگ هستيم و هم مخالف جمهورى اسالمى ما هم مخالف سياست نطم نوينپاسخ؛
در درجه اول براى ممانعت از عملى شدن اين تهديد تالش ميکنيم و در صورت وقوع جنگ بايد 

مقابله با سياستهاى سرکوبگرانه رژيم و کوبيدن جامعه به . مبارزمان را در شرايط جديد ادامه دهيم
همزمان بايد در .  گسترده تر و غيره يک رکن سياستهاى ماستبهانه جنگ، سربازگيرى، تحميل فقر

پايان دادن به مشقات جنگ، حضور . اين موقعيت جديد سوال قدرت سياسى براى کمونيسم باز باشد
سياسى و نظامى اردوى کمونيستى کارگرى يک ضروت مبرم در شرايط بهم ريختگى ناشى از جنگ 

يوى سياهى به ميدان مى آيند و تالش ميکنند جامعه را به قعر در اين دوره انواع نيروهاى سنار. است
بايد در مقابل اين سناريو که با وقوع جنگ امکان آن بشدت باال ميرود، با صفى قوى از مدنيت، . ببرند



هرجا ميتوان قدرت را تسخير کرد و جامعه را براى مقابله و . جامعه، آزادى و حقوق مردم دفاع کرد
 .   وظيفه و مسئوليت اجتماعى کمونيسم در چنين شرايطى بسيار سنگين است. ج کرددفاع از خود بسي

 
 با درود

ممنون ميشم ما رو در مخالفت با جنگ عليه ايران تنها نذاريد و در . اميدوارم حالتون خوب باشه
 www.hamava01.blogfa.com. پيروز باشيد. منتظرتون هستيم: انعکاس حرکتمون ياريمون کنيد

 
 اد عزيز،سج

اما دفاع ناسيوناليستى در مقابل . خوشحاليم که مخالف جنگ هستيد. آدرس وبالگ شما را منتشر کرديم
شما نيازى نداريد براى مخالفت با جنگ پشت . جنگ، بناچار شما را کنار جمهورى اسالمى قرار ميدهد

 ترى هم ميتوان مخالف بطرق انسانى و آزادمنشانه. پرچمى برويد که اکنون دست رژيم اسالمى است
به سياست سوسياليستى ما عليه تهديدات دولتهاى جنگ . اين مرتجعين بود و از مردم و جامعه دفاع کرد

 . موفق باشيد. طلب بپيونديد
 

 نظر، 
 تا آدم عوضی که 16شما ميگی ....!! اصال فکر دارين يا نه ......نمی دونم شماها چه فکری می کنيد

 تا رو بهشون دادن وحشی 16دم شدن وحشی نيستن، اما اين هايی که حق اين مزاحم زن و دختر مر
من به اين رژيم کار ندارم اما اگه شما اينطوری فکر می کنين بايد بگم شما هم در خودتون !! هستن؟

 ......با اين انديشه تون به هيچ جايی نخواهيد رسيد...... وحشی کسی هست که ... شک کنين 
 

 شهرام عزيز،
ما مخالف سياست جمهورى اسالمى هستيم که . نگار مسائلى براى شما سوتفاهم  ايجاد کرده استا

اما چرا شما صورت مسئله را از آنها پذيرفتيد؟ کجا به شما . خوشبختانه شما هم باهاش کارى نداريد
اوقات به مردم  تعدى کردند؟ بسيارى - زن يا مرد–اثبات شد که اينها مزاحم مردم شدند و يا به افرادى 

وانگهى، اگر درجه اى از حقيقت در اين ادعاها باشد، چگونه شما قبول . با همين عنوان حمله ميکنند
ميکنيد که حتى مقابله با اوباش را رژيم اوباشها بعهده بگيرد؟ چطور ميتوان حق را از سرکوبگر و 

عدى به مردم با هر بهانه اى قاتل مردم اعاده کرد؟ در قانون فرداى حکومت کارگرى نيز هر نوع ت
ما طرفدار . جرم است و قانون موظف است از امنيت و آسايش و حق و حرمت شهروندان دفاع کند

نيستيم، مخالف رژيمى هستيم که به اين بهانه سرکوب ميکند و بندهاى اختناق را سفت تر " مزاحم ها"
شهروندان با ! نيستند" ال مردمم"در ضمن در يک جامعه متمدن و انسانى، زن و دختر، . ميکند

انسان اند، که جنسيت و سن و سايزشان مانعى در مقابل . شخصيت و صاحب حقوق و برابر جامعه اند
زن و دختر که ماشين و مبل و مستقالت نيستند که با ضمير مالکيت از آن نام . حقوق برابرشان نيست

 .  *موفق و پيروز باشيد. برد
 
 

 ٢٧نامه ها، شماره 
 
 رامشآ

با سالم، لطفا مختصرا توضيح دهيد که وظيفه يک کمونيست در ايران چيست؟ چگونه مى شود ديگران 
 .را عضو حزب کرد؟ متشکرم

 
 آرامش عزيز،



وظيفه يک کمونيست در ايران و هرجاى جهان، مستقل از شرايط و امکانات مساعد و نامساعد و 
 کمونيستى و سازمانگرى اجتماعى در متن جنبش مستقل از درجه اختناق و آزادى عمل، کار مستقيم

کار يک کمونيست ايجاد و تحکيم رابطه با . طبقه کارگر و جنبشهاى اعتراضى و آزاديخواهانه است
کار يک . مردم بطور اعم و با رهبران کارگرى و فعالين جنبشهاى اعتراضى بطور اخص است

ردم عليه حکومت و وضع موجود، از آن خود کمونيست برسميت شناسى اعتراض و انتقاد و نخواستن م
کردن اين اعتراض، و تالش براى ارتقا اعتراض و انتقاد مردم به نقدى کمونيستى کارگرى و همه 

اين . اين مکانيزم رابطه کمونيسم با جامعه و جذب جامعه به راه حل و افق کمونيستى است. جانبه است
در کشورهائى مانند ايران که احزاب . دم با رژيم استکار يک کمونيست مستقل از نوسانات رابطه مر

کمونيستى و مخالف حکومت غير قانونى اند و فعاليت شان با سرکوب خشن روبرو ميشود، کار ما 
. نفس اختناق وظيفه ما را تعطيل نميکند، شرايط کار ما را سخت تر و پيچيده تر ميکند. پيچيده تر است

 اين شرايط ناچارند تشکل فشرده کمونيستى خود را مخفى نگاهدارند،  کمونيستها و محافل کمونيستى در
و همزمان در اشکالى که تناسب قوا مقدور ميکند، بعنوان فعالين قلمروهاى مبارزه اجتماعى به فعاليت 

وظيفه کمونيستها بسيج و باال بردن توان تشکل و . و سازمانگرى علنى جنبشهاى اجتماعى مبادرت کنند
جنبش کارگرى و مبارزات گسترده کارگرى، . دم و رهبرى آنها در مبارزاتشان استاعتراض مر

جنبش برابرى زنان، جنبش رفع تبعيض، دفاع از آزاديهاى سياسى، ايجاد سازمان و تشکل در 
دانشگاهها و در ميان نسل جوان، دخالت در عرصه هاى متنوع زندگى اجتماعى و مسائل مورد توجه و 

اعتياد، تن فروشى، ايدز، حقوق کودک، مقابله با فقر و غيره، و در يک کالم : يلمهم جامعه از قب
کمونيستها که وجه مشخصه آنها در ذهنيت مردم . جامعه، طرف مبارزه و سازمانگرى کمونيستى است

توان سازمانگرى است، بايد قادر باشند با عمومى ترين تمايالت اعتراضى مردم چفت شوند و با 
يک کمونيست در اين . لتگرانه و آگاهانه مسير آن را بسمت پيروزى و پيشروى تعيين کنندپراتيکى دخا

توان واقعى و ظرفيتهاى . شرايط بايد مواظب باشد که به سياستهاى آوانتوريستى و ماجراجويانه درنغلتد
از يک مبارزه شکست خورده نيروى معترض مربوطه را در نقطه قبل . هر اعتراض را دقيقا بشناسد

بهانه ندادن "متقابال بايد بشدت مواظب بود که با توجيه . شروع نگاه نميدارد، بلکه قدمها به عقب ميبرد
تشخيص شرايط کار . ، به چهارچوبهاى قانونى و دولتى درنغلتيد"به دست دولت و نيروهاى سرکوب

قوا و بکار بستن قانونى و علنى معنى اش بازى در چهارچوبهاى حکومتى نيست، بلکه تشخيص تناسب 
همين مسير اعتماد به کمونيستها و اتکا به آنها و اهداف . خالقيت براى سازماندهى مستقل جامعه است

در مواردى که فرد يا افراد تمايالت . سياسى شان را تامين و جذب جامعه به حزب را تسهيل ميکند
از نظر . ن به حزب پرداختکمونيستى دارند، ميتوان در سطح ديگرى به ايجاد رابطه و جذب آنا

عملى، حزب افراد و محافلى را که در آرمان و اهداف اجتماعى و برنامه اى ما شريکند، عضو خود 
بطور مشخص تر يک فعاليت دائمى . تلقى ميکند و براى تبديل آنها به عضو رسمى حزب تالش ميکند
ى اين کار بايد به سواالت و مسائل برا. کمونيستها تالش براى زياد کردن کمونيستها و جلب نيرو است

آنان پاسخ داد، راه و سياست در مقابلشان گذاشت، توهماتشان را به جنبشهاى غير کارگرى نقد کرد و 
آنها را به حقانيت و مطلوبيت راه حل کمونيستى کارگرى و ضرورت تحزب و تشکل کمونيستى مجاب 

 .وز باشيدموفق و پير. در اين زمينه بيشتر صحبت ميکنيم. کرد
 

 عليزاده
شما تو آمريكا نشستى و . جناب آقاى جوادى، باالى غيرتت دست از سر اين آمونيست ورشكسته بردار

اگه راست ميگى اول برو تو يك آشور آمونيست و بعد اين برنامه تو . دارى حرفهاى خودت را ميزنى
كومت جمهورى اسالمى به شما در ايران حرفهاى شما خريدار ندارد واقعا من فكر ميكنم ح. پخش آن

االن آجاى دنيا آمونيستى هست آه شما مى خواهى ! پول ميدهد آه مردم بفهمند از بد  بدتر هم هست
اگر واقعا مى خواهيد حرفهاى شما را گوش آنيم اول به يك آشور آه طبق . از خواب بيدار شو. باشى

آمونيسم ! آب گرم دائم داشتيد حق با شماستنظرات شما اداره ميشود برويد، بعد اگر در آن آشور شما 
 .عليزاده. از اين آخوندها به مراتب بدتر است



 
 آقاى عليزاده،

اما شما اين حق را نداريد که حرف زدن و . شما حق داريد مخالف کمونيسم و امر آزادى انسان باشيد
" آخوندها"شما با کار همان اين کار . نقد کردن را منوط به بودن يا نبودن در يک جغرافياى معين کنيد

نکته ديگر "! مردم ايران مسلمانند و طرفداران آمريکا بروند همانجا"آنها هم ميگويند . تفاوتى ندارد
اينست که از کجا آمار گرفتيد که حرفهاى کمونيستى على جوادى در ايران خريدار ندارد؟ برخورد گرم 

کمونيستهاى کارگرى عکس اين ادعا را ثابت مردم و فعالين جنبشهاى اجتماعى به على جوادى و 
اما اتهام زشت دريافت پول از . شما اما مختاريد که تلويزيون را ببنديد يا کانال را عوض کنيد. ميکند

جمهورى اسالمى صرفا پرت کردن سنگى به ما نيست، آوانسى به رژيم اسالمى ضد کمونيست هم 
اين تحليل بسيار پادرهوا و "! هد تا خود را اثبات کندآگاهانه به کمونيستها پول ميد"هست که گويا 
شبيه تحليل دو خرداديها است که هر حرکت سوسياليستى در جامعه را ساخته و . متعصبانه است

مستقل از ما، شما ميتوانيد پاسخ دهيد که دليل اين همه حمله به کمونيسم و ! پرداخته جناح راست ميدانند
ميان حکومتيان و مطبوعاتشان چيست؟ ميتوانيد نگرانى خودتان را از هشدار در مورد کمونيسم در 

آنها که کمونيسم را پيچيده . مواضع اينها تفکيک کنيد؟ حقيقت اما اينست که کمونيسم بسيار ساده است
تبديل تبديل ميکنند، تنها ميخواهند اين اسلحه در دست توده وسيع طبقه " متخصصين"ميکنند و به کار 

کمونيسم يعنى برابرى، . ردم معترض براى حمله به اين نظام و جامعه طبقاتى قرار نگيردکارگر و م
يعنى رفع تبعيض، يعنى احياى انسانيت و حاکم شدن انسان به سرنوشت خويش، يعنى جايگزينى انسان 
و نيازهايش به جاى سرمايه و نيازهاى انباشت سرمايه، يعنى آزاد کردن انسان از اسارت سياسى و 
اجتماعى و اقتصادى و طبقاتى، يعنى پايان دادن به مدرنترين نوع بردگى بشر، بردگى مزدى و نظام و 

آخوند و شاه و آمريکا اما عليرغم هر تفاوتى، در حفظ همين . قوانين و ترتيبات حقوقى مترتب برآن
جمعى در مقابل طبقات دارا، بورژوازى، باهم وارد جنگ هم ميشوند اما دسته . وضعيت اشتراک دارند

ضديت با کمونيسم که ديگر امروز يک کارير است و منبع نان . کمونيسم حزب اعالن نشده دارند
آقاى عليزاده حرف واقعى تان را بزنيد، به کمونيسم نقد واقعى تان را . خوردن تعداد بيشمارى شده است

 دفاع کنيد، اين تنها راهى است بگوئيد، وارد بحث و جدل منطقى و سياسى شويد، از اهدافتان سربلندانه
امروز البته تقريبا همه جا آب گرم دائم ميتوان داشت و در . که توجه به شما و نوع شما را جلب ميکند

اما داستان کمونيسم . خيلى از همان کشورهاى مورد اشاره شما تسهيالت و امکانات بحد کافى موجودند
محيط ايمن و راحت براى زندگى يک جز بسيار آب گرم و يک . صرفا برسر داشتن آب گرم نيست
هدف ما زير و رو کردن اين نظام و درهم کوبيدن بنيادهاى فقر و . کوچک برنامه کمونيستى است
کمونيسم عليرغم هر تبليغ مخالفين قسم خورده اش، تنها راه آزادى . طبقات و اختناق و ارتجاع است

قبال هم وجود . ونيستى مورد نظر ما وجود نداردامروز در هيچ جاى جهان جامعه کم. بشريت است
 .موفق باشيد. ما ميخواهيم در ايران درپس سرنگونى اين حکومت اولى اش را ايجاد کنيم. نداشته است

 
 اعتصاب در سرخس
در هفته گذشته اتومبيلهاى مسافر برى مسير سرخس به مشهد، بدليل اجبار در . خانم نورى با سالم

و تا چند روز از . بود سهميه بنزين، در جلوى فرماندارى سرخس تحصن آردندنصب جى پى اس و آم
سعى ميكنم منبعد . همين باعث شده بود آه مسافران سرگردان شوند. حمل مسافر ممانعت نمودند

 داد آمون. زنده باشيد. گزارشات به همراه عكس باشد
 

 داد کمون عزيز،
ذشته خبر و گزارش اعتصاب وانت بارها و رژه و تحصن از دوستان ديگر در هفته گ. با تشکر از شما

به نظر ميرسد عليرغم ظاهر تبليغاتى حکومت، مسئله جيره . آنها را همراه با عکس در مشهد داشتيم
بندى بنزين و همزمان فروش آن در بازار به قيمت آزاد، به معضل هر روزه رژيم اسالمى و مردم 

 .با آرزوى موفقيت. با ما در تماس باشيد. ما تشکر ميکنيماز همکارى و توجه ش. تبديل شده است



 
 با سالم

جناب آقای جوادی قبل از اينکه سوال کنم  از شما ميخوام يا جوابمو برام ميل کنيد يا اينکه لينک  جواب 
آقای جوادی من برنامه . خيلی خيلی ممنون ميشم. منو که توی مجله اينترنتی منتشر ميکنيد برام بفرستيد

ای شما روی کانال وان تماشا می کنم و باعالقه هم نگاه می کنم ولی هميشه يک سوال ذهن منو ه
و اونم بعد پيروزی سوسياليسم در يک جامعه و يک کشور هست؟ چرا مردم آلمان . مشغول ميکنه

ی شرقی دسته دسته به قسمت غربی آلمان فرار می کردند يا اينکه چرا کره شمالی در مقابل کره جنوب
چرا سوسياليسم  و کمونيسم اينقدر در جوامعی که آن . پايين تر است... آنقدر از نظر رفاه و اقتصاد و 

را تجربه کرده اند منفور است؟ چرا وضع کشورهايی که چپگرا ها بر مسند حکومت هستند اينقدر 
و فريبنده است سوسياليسم بر روی کاغذ و در تئوری بسيار زيبا . ناثبات است؟ و صدها چرای ديگر

 با تشکر فراوان. چرا در عمل شکست خورده است؟؟ ممنون ميشم که جوابمو ايميل کنيد
 

 دوست عزيز،
شما که با عالقه با تلويزيون و برنامه هاى . پاسخ اين تناقض شما را بايد در جاى ديگرى جستجو کرد

مسئله . ساس اشتراک ميکنيدرفيق جوادى نگاه ميکنيد، البد با اين اعتقادات و آرزوهاى بشرى اح
جنبش ما هيچوقت کشورهاى بلوک شرق سابق را بعنوان . اساسي تالش براى پياده کردن اينهاست

در بلوک . جوامعى سوسياليستى برسميت نشاخت و الگوى سوسياليسمش را از اين اردوگاهها نگرفت
. نظام و اقتصاد آن حاکم بودقوانين عام سرمايه دارى به اين . شرق يک نوع سرمايه دارى حاکم بود

بود، اما جامعه اى سرمايه دارى " جمهورى دمکراتيک خلق"و " سوسياليستى"اگرچه نام دولت ها 
کارگر در اين نظام . متکى به دولتهاى ايدئولوژيک و نظام تک حزبى و بورکراسى و سرکوب بود

تر اين مبادله در اين نظام ظاهرا بس. کماکان برده مزد بود و کار انسان به صورت کاال مبادله ميشد
دولت . وظيفه بازار و مکانيزمهاى رقابتى آن و سرمايه داران متعدد را دولت گرفته بود. بازار نبود

يک سرمايه دار بزرگ بود که در يک سيستم سياسى و ادارى متکى بر برنامه مکانيزمهاى بازار را 
کارگران روسيه در انقالب اکتبر قدرت . ز نشدسوسياليسم در اين کشورها هيچوقت پيرو. دور ميزد

سياسى را گرفتند اما نه انقالب اکتبر به يک پيروزى همه جانبه دست يافت و نه کشورهائى که بعدا 
زمانى که اين سيستم در اوج انقالب . الگوى شوروى را دنبال کردند به ايجاد سوسياليسم مبادرت کردند

قابت با بلوک حريف شد، بحران هاى عميق سراپاى وجودش را تکنولوژيک ناتوان از بازسازى و ر
. بحرانهائى که در قديم و در اشکال مختلف مهار شده بودند اينبار اين نظامها را فروپاشاند. فراگرفت

يک جامعه متکى بر کار شاق و متمرکز حتما روبناى . عقب افتادگى تکنيکى يک وجه اش همين است
حکومتهاى حزبى و نظامهاى بسته سياسى و ايدئولوژيک محصول . يخواهدسياسى متناسب با خود را م

مواردى که مشابه آن در کشورهاى بلوک غرب . اين مناسبات سرمايه دارانه نوع بلوک شرقى بودند
توسط ديکتاتوريهاى سلطنتى و نظامى و همين طور درجه باالئى از کنترل دولت بر اقتصاد پيش 

ى تنها زيبا نيست، بلکه نقدى محکم است و بر امکانپذيرى خوشبختى و سوسياليسم در تئور. ميرفت
. سوال اساسى سوسياليسم الغا سرمايه دارى و انقالب اقتصادى است. سعادت و برابرى مردم تاکيد دارد

در نتيجه وجود يک جنبش سرمايه دارى شبه . امرى که هيچوقت در شوروى و اقمارش عملى نشد
شما بايد اين . ى بر عدم حقانيت تالش براى تغيير و راه حل کمونيستى نيستسوسياليستى دليل محکم

سوال را پاسخ دهيد که آيا ميخواهيد در جامعه طبقاتى، حال با هر نام و پرچمى، زندگى کنيد و يا 
ميخواهيد اين وضعيت را به نفع بشريت عوض کنيد؟ اگر دومى را مطالبه ميکنيد، آنوقت بايد تجربه 

 را همانطور که بوده است ببينيد و تفاوت پايه اى کمونيسم کارگرى و مارکسيسم را با اين بلوک شرق
ار تجارب و کمبودهاى آنها بياموزيد و براى پيروزى و تحقق . نظامها در سطوح مختلف بشناسيد

 به شما توصيه ميکنيم که برنامه يک دنياى بهتر و. اهداف کمونيستى در شرايط امروز مبارزه کنيد
آذرس سايت در همين نشريه . مباحث ما در مورد شوروى را در سايت حزب و منصور حکمت بخوانيد

 .موفق و پيروز باشيد. هست



 
 آذرخش از تهران

هسته اى  انرژى"برخيها ميگويند . آيا انرژى هسته اى حق مسلم ماست؟ من با مردم زياد صحبت ميکنم
 نشريه توضيح بدهيد و چرا نبايد مردم به دنبال اين در مورد اين شعار بيشتر در"! حق مسلم ماست

 شعار باشند؟
 

 آذرخش عزيز،
شعار عوامفريبانه جمهورى اسالمى و پوشش و بهانه اى در دست "! هسته اى حق مسلم ماست انرژى"

عوامفريبانه است چون نه آمريکا و نه ديگر دولتهاى غربى . اسالم سياسى در جنگ تروريستى است
کشورهائى که پيمان . د که ايران يا هر کشورى نبايد از تکنولوژى هسته اى برخوردار باشدمدعى نيستن

منع گسترش سالحهاى هسته اى را امضا کرده اند و عضو آژانس انرژى اتمى هستند، ميتوانند در 
دعوا برسر نفس اين حق . چهارچوب اين معاهده از تکنولوژى و تاسيسات هسته اى برخوردار باشند

همه ميدانند جمهورى اسالمى به قيمت به فقر کشانيدن هرچه بيشتر جامعه، دنبال توليد سالح . تنيس
توليد و دستيابى به سالح اتمى يک رکن مهم استراتژى جمهورى اسالمى براى بقا نظام و . اتمى است

 سنگينى اگر اسالم سياسى به سالح اتمى مجهز شود، دنيا با مخاطرات. تثبيت قدرت منطقه ايش است
به نظر ما هم تمامى مردم جهان حق دارند که از . سوال انرژى هسته اى نيست. روبرو ميشود

تکنولوژى . تکنولوژى و دستاوردهاى بشر براى تهيه انرژى و مصارف ايمن در جامعه استفاده کنند
هائى از نميدانم شما با چه بخش. اما موضوع داشتن سالح اتمى متفاوت است. نبايد انحصارى باشد

. جامعه صحبت ميکنيد و اينکه تبليغات ناسيوناليستى حول اين موضوع تاچه حد در آنها موثر بوده است
اما جنبش کارگرى، مردم محروم و آزاديخواه مرتبا در اعتراضاتشان دارند ميگويند که کار و بيمه و 

ه نظر من مردم بدرست و ب! رفاه و مسکن و حرمت و معيشت ميخواهند، انرژى هسته اى نميخواهند
طبقه کارگر و کمونيسم خواهان خلع سالح . سياست جمهورى اسالمى را ميشناسند و عليه آن مى ايستند

ما با سياست . عمومى دولتها و جهانى بدون سالح هسته اى و سالحهاى کشتار جمعى است
قط جمهورى اسالمى و اسالم نه ف. ناسيوناليستى حق برابر دولتها در داشتن تسليحات اتمى موافق نيستيم

نه فقط . سياسى نبايد به سالح هسته اى مجهز شود بلکه بايد بطور کل توسط مردم خلع سالح شود
. داشتن سالح هسته اى حق انحصارى هيچ دولتى نيست بلکه بايد سالحهاى هسته اى را نابود کرد

تالش ميکند مردم . ات ميزندجمهورى اسالمى روى يک بديهيت در متن بيخبرى جامعه دست به تبليغ
سم بيگانه گريزى و ناسيوناليسم را به جامعه . را پشت سياست تروريستى و جاه طلبانه خود بسيج کند
حرمت و "! حق مسلم ماست"خيلى چيزها البته . تزريق ميکند تا مبارزه و خواست مردم را منحرف کند

صاب و برپائى سازمانهاى مستقل کارگرى حق اعت! معيشت و رفاه و آزادى و برابرى حق مسلم ماست
برخوردارى از يک ! آزادى بيان و احزاب و اجتماعات حق مسلم ماست! و مدنى حق مسلم ماست

آموزش و سالمتى و فراغت و خيلى چيزهاى ديگر حق مسلم ! زندگى ايمن و مرفه حق مسلم ماست
ارى معموال تالش ميکنند منافع خود دولتهاى سرمايه د. اينها براى سرمايه دارى صرف نميکند! ماست

داستان ملى شدن نفت هم که مدتها ناسيوناليستهاى ايرانى از آن . و همگانى بدهند" ملى"را پوششى 
بعنوان افتخارات ضد استعمارى خود نام بردند، معلوم شد که براى مردم اين تغيير معنى روشن مادى و 

کمونيستها موظفند بدقت براى مردم .  مسخره تر استاين يکى، يعنى انرژى هسته اى. ملموسى نداشت
به نظر من . توضيح دهند که صورت مسئله چيست و تبليغات رژيم اسالمى چه اهدافى را دنبال ميکند

قبل از هر چيز تالش براى جارو کردن اسالم و حکومتش در ايران حق مسلم ماست و بايد براى آن 
 .سربلند باشيد. تالش کنيم

 
 شهريار

براى حفظ . خطر حمله امريكا به ايران حتمى است! ... دگى زير سقفى آه قرار است ويران شودزن
، به مقابله با جنگ طلبان آمريكائى و دولت نظامى "ما صلح مى خواهيم"تماميت ارضى ايران با شعار 



لوگيرى از اما براى ج. زير عباى احمدى نژاد برويم و از يك آشتار ميليونى در ايران جلوگيرى آنيم
چون اگر جنگي شروع شود آه پيآمد آن، آشتار ميليونى . نابودى وطنم، مطالب طوالنى ترى مى نويسم

اميدوارم تاريخ به شكل تراژدى، همانند . ...و تجزيه ايران باشد، ديگر آه وافسوس طوالنى فايده ندارد
 آمونيست آلمان خطر جنگ جهانى دوم تكرار نشود، چون آنزمان احزاب آمونيست و بخصوص حزب

يادگيرى تجارب  فاشيست را هشدار مي داد، اما ديرباوران و ذهنيگرايان چپ رو آه حوصله مطالعه و
اما بعد از جنگ، . چون حوصله خواندن مطالب طوالنى را نداشتند. را نداشتند، هرگز درك نمى آردند

وآنزمان آه . زمين سوخته بجا گذاشتصدها ميليون آشته، ميلياردها متر مكعب خون و ميليونها هكتار 
 .آه نوش دارو بعد از مرگ سهراب بود. وافسوس جهانى شروع شد

 
 شهريار عزيز،

مستقل از آمار نادقيق و ابعاد تلفات جنگ دوم، اينجا چند نکته را . بخشى از نامه تان را منتشر کردم
 ايستى است که هدفش بخط کردن تاکيد ميکنم؛ اول، بحث خطر فاشيسم در ايران امروز يک بحث توده

از نظر ظرفيت آدمکشى و ضديت با انسان، . مردم زير پرچم جناحى ديگر از اين حکومت است
اين . اما اطالق فاشيسم به اين حکومت نادقيق و نادرست است. راستش اسالم و فاشيسم تفاوتى ندارند

ملى و بسيج ملى در اين شرايط يک حکومت مذهبى مرتجع و آدمکش است که از ناسيوناليسم و عرق 
کل اين حکومت، از اصالح طلب تا اصولگرا و خشکه مقدس آن يکى . بعنوان يک ابزار سود ميبرد

سياست کمونيستى سرنگونى تمام و کمال اين حکومت . است و با منافع ابتدائى مردم در تناقض است
اين جنگ . طالب طوالنى نبوددوم، وقوع جنگ دوم بدليل نخواندن مردم، آنهم نخواندن م. است

سوم، . ضرورى بود و امر تقسيم مجدد جهان بين بلوکهاى سرمايه دارى را در دستور قرار داده بود
مهمتر اينکه کار ما نه . خطر حمله نظامى آمريکا منتفى نشده است اما روى حتميت آن ترديد هست

چهارم، جمهورى . اين دورنما استتحليل حتميت و عدم حتميت جنگ، بلکه تالش براى منتفى کردن 
. اسالمى يک پاى جنگ طلبى است که اهداف و منافع خود را در داخل کشور و منطقه دنبال ميکند

فاکتور ميگيرد، بحثى جانبدارانه و خط جنبش ملى " مظلوم"بحثى که جمهورى اسالمى را بعنوان 
يسم عظمت طلب ايرانى و اتفاقا با هويت ناسيونال" تماميت ارضى ايران"پنجم، شعار . اسالمى است

شعار جنبش ملى اسالمى است که وضع موجود و " ما صلح مى خواهيم"شعار . تمايالت فاشيستى است
حفظ آن را دنبال ميکند و سياستش در پس اين شعار، تقويت جناح اصالح طلب رژيم و گرفتن قدرت 

دم، کمونيستها، کارگران و آزاديخواهان در اينها هيچکدام نميتواند سياست مر. مجدد در انتخابات است
طوق بردگى " وطن. "يک خرافه است، درست مانند مذهب و مليت" وطن. "قبال جنگ احتمالى باشد

اين شعار مانيفست ! کارگران وطن ندارند. است براى استثمار در بازار داخلى" خودى"سرمايه دار 
وطن و خون شروع نميکند، از انسان بودن و کارگر و کمونيسم از خاک و نژاد و . کمونيست است

در قبال اين بحران بهترين و انسانى ترين سياست را . حقوق جهانشمول انسانها شروع ميکند
ممانعت از جنگ، توضيح ماهيت ضد بشرى اين جنگ، آماده کردن مردم : کمونيستهاى کارگرى دارند

در صورت .  سرنگونى جمهورى اسالمىبراى دفاع از خود در مقابل جنگ تروريستها، تالش براى
وقوع جنگ بجاى سرباز آمريکا و جمهورى اسالمى شدن، يا به قول تو زير عباى ارتجاع اسالمى 

بايد سنگرها و . رفتن، بايد مردم را مستقال بسيج کرد و قدرت را هرجا که ميتوان از دستشان درآورد
از خود را در هر محيط در مقابل تروريستها، اماکن ايمن براى مردم درست کرد و قدرت دفاع جامعه 

بايد تالش کرد مبارزه با جنگ و پايان دادن به جنگ را . جريانات فرقه اى، فاشيستها، اسالميها باال برد
هر سياست ديگرى، سوارى دادن به حکومت اسالمى و تحکيم . به سرنگونى جمهورى اسالمى گره زد
در اين زمينه به بيانيه هاى حزب در .  ارتجاع ناسيوناليستى استپايه هاى اين رژيم و ارتجاع مذهبى و

 .با آرزوى موفقيت. همين شماره نشريه توجه کنيد
 

 بهزاد اخوان، اصفهان



 12:30 نوامبر حدود ساعت 12 آبان برابر با 21 روز :گزارش تظاهرات و اجتماع دانشگاه مديريت
 با تجمع رفقا و فعاالن دانشجوئى 12:45حدود ساعت دقيقه بعدازظهر بود که جمع شديم و تظاهرات را 

دانشجو "از نزديکی دانشکده مديريت آغاز کرديم و به طرف جنوب دانشگاه با سردادن شعارهايی چون
چندين پرچم و . راه افتاديم!" اتحاد! دانشجو، کارگر، اتحاد"، "لت نمی پذيردمی ميرد، ذ

، "آزادی، برابری"، "برای از دست دادن نداريمبرای آزادی جز زنجيرهايمان چيزی "شعارهای
اين تظاهرات با هدف همراهى و حمايت از دانشجويان پلی . نيز داشتيم" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

وقتى به قسمت درب جنوبى رسيديم، دانشجويان .  دانشجوى زندانی آن دانشگاه برگزار شد٣تکنيک و 
السشان و آمدن به محيط دانشگاه با ماجرا آشنا شده بودند، به رشته زبان تخصصی که پس از اتمام ک

 نفر اما با شکوه و با ۴٠٠ الى ٣٠٠جمع ما پيوسته و همگی با هم تظاهراتی را با تعدادی نزديک به 
الزم به ذکر است که حراست دانشگاه از ايجاد اختالل در صفوف تظاهرات . تمام وجود برپا داشتيم
از تظاهرات نيز عکس و فيلم برداری نمود و همچنين در . آن را کنترل می کردخودداری اما به شدت 

تظاهرات نزديک . روزهای بعد از تظاهرات به شدت از انتشار خبر آن ماجرا جلوگيری به عمل آورد
 در حاليکه رفته رفته  دانشجويان صفوف را رها ميکردند و با نزديک شدن به درب شمالی ٣ساعت 

 .يان رسيددانشگاه به پا
 

ما برای پيروزی و بر قراری آرمانهايمان از جان و دل می کوشيم و با تالش و کوشش های بسيار به 
 آذر روز دانشجو می رويم و صميمانه اين روز را به همه ی دانشجويان تبريک و دستشان را 16سوی 

 زنده باد جمهوری !آزادی، برابری، حکومت کارگری! مرگ بر جمهوری اسالمی. از دور می فشاريم
 .اتحاد کمونيسم کارگری جمعی از اعضای حزب! سوسياليستی

 
 بهزاد عزيز و رفقاى گرامى

گزارش را هرچند که از نظر زمانى گذشته، اما بدليل طرح شعارهاى درست و اهميت . خسته نباشيد
باره آزادى زندانيان  آذر بايد در ١۶در . همبستگى در ابعاد سراسرى با دانشجويان دربند منتشر ميکنيم

سياسى، آزادى فعالين کارگرى و ديگر فعالين جنبشهاى اجتماعى و حقوق مدنى، الغا مجازات اعدام، و 
موفق و . سالم گرم من را به دوستان و رفقا برسانيد. همبستگى با جنبش کارگرى تاکيد بيشتر کرد

 .پيروز باشيد
 

 شهريار افروزه،
چگونه برخورد ميکنند؟ و نکته ديگر، چرا مارآسيست و کمونيست و آمونيستها به مبارزه مسلحانه 

 .سوسياليست که به نظر يک معنى دارند، اساميشون متفاوت هست؟ متشکرم
 

 رفيق شهريار عزيز،
مبارزه کمونيستى يک مبارزه اجتماعى و طبقاتى است و با جنگ چريکى و جدا از مردم تفاوت بنيادى 

 براى تقابل با رژيمهاى استبدادى، خط جريانات ناراضى طبقه متوسط مشى چريکى و مسلحانه. دارد
شهرى و خطى غير مارکسى و غير کارگرى بود که در دوره اى در دنيا و بويژه در ميان جنبشهاى 

کمونيستها . چريکى و مائويستى در آمريکاى التين و برخى کشورهاى موسوم به جهان سوم مرسوم شد
هرى و صنعتى و سازماندهى و انقالب اين طبقه عليه سرمايه دارى تاکيد بر مبارزه طبقه کارگر ش

کمونيسم کارگرى و : در باره روش برخورد کمونيستها به مبارزه مسلحانه بايد تاکيد کرد که. دارند
مارکسيستها، برخالف جريانات متعلق به مشى چريکى و سوسياليسم خلقى و ناسيوناليستى، مبارزه 

امروز و . مارکسيستها کيش اسلحه ندارند.  انقالبيگرى و ارتقا مبارزه مردم نميدانندمسلحانه را نشان
بويژه در دوره نظم نوين جهانى و وجود ارتشهاى دست ساز قومى و مذهبى و ترويستى، مبارزه 

از همه بيشتر دولتها تا دندان . مسلحانه به روش هر جريان مرتجع و ضد جامعه اى تبديل شده است
همانطور که اشاره کردم، کمونيسم يک . دند و عليه مردم و مبارزه کارگر ايستادگى ميکنندمسلح ش



در تئورى مارکسيسم هيچ جا . جنبش شهرى و کارگرى و متکى به مکانيزمهاى مبارزه اجتماعى است
ن با اينحال ما کمونيستها به دليل اصولما. بر ضرورت مبارزه مسلحانه بعنوان يک اصل ياد نشده است

يا به دلخواه دست به اسلحه نميبريم بلکه ضرورتهاى اجتماعى در مقاطع معينى حکم ميکند که کمونيسم 
پراتيک کمونيستى و دخالت در روندهاى . بعنوان يک نيروى نظامى در صحنه سياست حضور يابد
ب سياسى بايد به هر وضعيت مشخص جوا. جامعه و حتى پيروزى انقالب، مستقيما از کتاب در نمى آيد

بهترين سناريو براى ما اينست که بورژوازى قدرت را به صاحبان اصلى آن يعنى کارگران و . داد
اما زمانى که طبقات حاکم پاسخ اعتصاب کارگرى براى نقد . جامعه به طرق مسالمت آميز واگذار کند

اه و نيروى انتظامى کردن حقوق معوقه، و يا هر خواست و مطالبه انسانى و بديهى را با اطالعات و سپ
و شليک گلوله ميدهند، وقتى ما ميدانيم که بورژوازى با زبان خوش قدرت را دست ما و طبقه ما 
نميدهد، و عليه انقالب کارگرى و اهداف شريف کارگران به ناشريف ترين روشها متوسل ميشود، در 

.  راه پيروزى خود کنار زندچنين موقعيتى طبقه کارگر ناچار است با قدرت اين قوه قهريه را از سر
بورژوازى که اعتراض به عدم پرداخت دستمزد را با گلوله پاسخ ميدهد روشن است در مقابل خلع يد 
سياسى و اقتصادى خود توسط کمونيسم بشدت مقاومت خواهد کرد و بطور قهر آميز تالش ميکند 

الزامات مبارزه سياسى و  ما بلکه فاکتور اسلحه را نه تئورى و تمايل. نيروى انقالبى را سرکوب کند
هر زمان نيازهاى اين مبارزه حکم کند ما در دست بردن به اسلحه، .  وارد تصوير ميکندطبقاتى

. سازماندهى ارتش کارگرى، خلع سالح ارگانهاى نظامى و قدرت دولتى يک لحظه ترديد نخواهيم کرد
 .موفق و پيروز باشيد

 
 اهواز–سينا و دوستان 

ما اى طريق " از فعاليتهاى خودشان خبر دادند و خطاب به على جوادى عنوان کردند که طى نامه اى
کانال وان با شما آشنا شديم و متوجه شديم سوسياليسمى که شما ميگوئيد و ايده ها و افکارى که شما بيان 

ز شما  نفر از دوستان تماس ميگيرم و ا١٣من به نمايندگى . ميکنيد، همان خواستهاى ما نيز هست
الزم به ذکر است که . ميخواهيم راهنمائى کنيد تا بهتر افکار آزاديخواهانه را دربين مردم نشر دهيم

صحبتها و مقاالت شما در بين دوستانى که ميشناسم کلى طرفدار پيدا کرده و قلب کسانى که برنامه هاى 
ميخواهم بدانيد . ولدش قرار گرفتهشما را دنبال ميکنند تحت تاثير نامه شما به دختر مرحومتان در روز ت

و دختر خانم . که اگر فرزندى را از دست داديد ما همه خود را فرزند شما ميدانيم البته اگر اليق باشيم
 ...سينا و "  منتظر يارى شما هستيم.  مرحومتان را خواهر خود ميدانيم باز اگر اليق باشيم

 
 اهواز–سينا و دوستان 

بدالئل رعايت . زارش شما و نامه پر از دوستى تان به على جوادى دريافت شدسينا و دوستان عزيز، گ
خوشحاليم که شما خود را در اهداف سوسياليستى و برابرى . امنيت شما از درج اسامى خوددارى کردم

اين اهداف انسانيت به وسعت کره . اين اهداف ميليونها انسان در ايران است. طلبانه ما شريک ميدانيد
با شما مرتبا در . است، اگر از تبليغات ناسيوناليستى و مذهبى و ضد بشرى طبقه حاکم رها باشدخاکى 

يک رکن کار شما در شهرهاى خوزستان و اهواز فعاليت حول جذب جوانان و مردم . تماس خواهيم بود
 قوم پرست مبارزه با ناسيوناليسم و قوم پرستى که توسط جريانات. به آرمانها و اهداف کمونيستى است

و ضد جامعه سازمان داده ميشود و همينطور مبارزه با عظمت طلبى ايرانى و ناسيوناليسم حکومت از 
خوشحال ميشويم . موضعى انسانى و آزاديخواهانه، امروز از وظايف تعطيل ناپذير هر کمونيستى است

ر نشريه يا جداگانه به آنها حداالمکان د. که سواالت، نظرات و پيشنهاداتتان را با ما در ميان بگذاريد
آثار منصور حکمت و برنامه يک . نشريه را توزيع کنيد. براى نشريه گزارش تهيه کنيد. پاسخ ميدهيم

فعاليتتان را در دانشگاهها و در ميان جوانان و بويژه در محالت و مراکز . دنياى بهتر را بخوانيد
 .نگه داريدمرتبا ما را از رويدادها مطلع . کارگرى گسترش دهيد

 



اين جوهره . و باالخره مايلم از جانب على جوادى بگويم که شماها انسانهاى بسيار نازنينى هستيد
سوسياليستى شماست که درد ديگران را درد خود ميدانيد و فقدان يک عزيز از دست رفته را اينگونه 

ش انسانى و براى آزادى برخالف ناسيوناليسم و مذهب و دمکراسى، کمونيسم يک جنب. التيام ميدهيد
در قاموس کمونيسم انسان برابر است و هيچ نوع برترى و امتياز و حقوق . جامعه و رهائى انسان است

از جمله بايد ساختن آينده را بدوش . شما نسل جديد اليق بسيار چيزها هستيد. ويژه اى وجود ندارد
ه و اليق زندگى در يک دنياى بهتر، در نه فقط شما بلکه نوع انسان قرن بيست و يکمى شايست. بکشيد

 .بايد اين دنياى انسانى را باهم بسازيم. يک جامعه سوسياليستى مرفه و آزاد و خوشبخت است
 

سالم گرم من را به . از شما دعوت ميکنم که دسته جمعى به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد
 رفيق شما، سياوش دانشور. دوستان برسانيد

 
 يمانىناهيد نر

.  ميليون تومان خريدارى شدند را شنيديد١۵٠حتما داستان سگهاى احمدى نژاد که هر کدام با قيمت 
 نظرتان در اينمورد چيست؟

 
 ناهيد عزيز،

انتقادات پيرامونى آن توسط جنبش ملى اسالمى در داخل و خارج کشور را . اين خبر را من هم شنيدم
شايد استفاده از سگ . اى ديگر در امور امنيتى استفاده ميشونداين سگها ظاهرا و مثل هر ج. هم شنيدم

هاى تربيت شده و قيمت آنها در قياس با تکنولوژى اطالعاتى و جاسوسى و ضد پارازيت که جمهورى 
ميگويند که : اما جنجال پيرامونى اين موضوع جالبتر است. اسالمى استفاده ميکند، هيچ محسوب شود

چى شد که استفاده از . جلو مردمى که سگ دارند را ميگيرند. است" نجس"اسالم معتقد است که سگ 
که قرار بود سهم مردم را " دولت مهرورزى"آوردند؟ يا عنوان ميکنند که اين " اصولگراها"سگ را 

بدهد حاال خودش اينگونه ريخت و پاش ميکند؟ ميگويند آن کاپشن زرد احمدى نژاد براى گول زدن 
 !!او در سفرهايش با لباسهاى شيک و مخارج باال و همراهان زياد ميرود و غيرهمردم بود، و گرنه 

 
انگا مردم پذيرفته . مهمترين نکته در اين استداللها توهم پراکنى نسبت به حکومت است نه افشاى آن

يا ! بودند که نمايشات احمدى نژاد حقيقى است و حاال متوجه شدند که اى بابا اين هم دروغگو بود
نياز مردم و "ى حرف ميزنند که انگار دستگاه حکومتى اسالمى، دخل و خرجش را براساس طور
اينگونه استداللها، ! تنظيم ميکند و اين وسط چهار سگ گران قيمت براى احمدى نژاد خريدند" جامعه

که استدالل تيپيک حزب توده است، ماهيت سرمايه دارانه و ضد کارگرى و ضد اجتماعى اين حکومت 
اين خط به اينگونه موارد " انتقاد. " فاکتور ميگيرد و در متن جنگ جناحها از کل نظام دفاع ميکندرا

طرفى که خود را مسلمان هم نميداند، ناگهان به . نکته ديگر جابجا شدن نقش ها است. محدود ميشود
ستفاده قرار است مورد ا" نجس"آخوند و صاحب فتوا تبديل ميشود که چرا سگ که طبق ديدگاه اسالم 

گرفته است؟ بايد پرسيد شما دردتان چيست؟ مگر پاسبان اصول و فروع دين اسالم هستيد؟ آيا مشکل 
تان اين است که اسالم درست رعايت نشده است؟ بطور کلى سرمايه و سرمايه دارى هر مانعى را که 

. دار هست يا نه، کنار ميزنددر مقابل سود و انباشت سرمايه باشد، عليرغم اينکه تا چه حد قديم و ريشه 
مذهب دولتى و سياسى نيز، که وظيفه پاسدارى از منافع طبقه سرمايه دار را دارد، به طريق اولى از 

معضل ما و مردم چهار تا سگ احمدى نژاد . هر امکانى براى دفاع از موجوديت خود استفاده ميکند
 هزار خانواده در ايران متمرکز شده و هشتاد و چند درصد کل ثروت جامعه در دست کمتر از. نيست

يعنى شکاف طبقاتى و فقر عنان گسيخته که از فقر . کمتر از بيست درصد جامعه از آن بهره ميبرند
اين نظام را با تمام جوارح آن بايد نابود . رسيده است" فقر شديد"نسبى و مطلق هم گذشته و به سطح 

ن اسالمى و غير اسالميش، با ارتش و نهادهاى با اسالم و دولت اسالمى اش، با قواني. کرد
اگر کسى معضلى با اساس اين نظام نداشته باشد، . سرکوبگرش، با مناسبات اقتصادى و اجتماعى اش



ميکند و روزنامه ها هم در جنگ زودرس انتخاباتى بکار " خبر"همين داستان سگها را بقول شما 
 . *موفق و پيروز باشيد. ميبرند

 
 

  ٢٨اره نامه ها شم
 

 آزادى و برابرى
ميخواستم ببينم باتوجه به گزارش شوراى اطالعات آمريکا در شرف سازش ميان اين دو رژيم . سالم

 هستيم؟؟؟؟ و آيا خطر جنگ کاهش يافته؟ نظر شما در اينمورد چيست؟
 

 آزادى و برابرى عزيز،
رجه رژيم اسالمى هم مواجه اخبار و گزارش سرويسهاى اطالعاتى آمريکا با برخورد مثبت وزارت خا

در مورد سازش، نظر من اينست که مذاکره و ديپلماسى و سازش بخشى از پروسه جنگ . شده است
مذاکرات مستقيم بعدى تعيين . قبل از انتشار اين گزارش، توافقاتى در مورد عراق صورت گرفت. است
ستگير شدگان در عراق آزاد دفاتر کنسولگرى رژيم در کردستان عراق باز شدند و بخشى از د. شد

همه اينها نتيجه توافقات آمريکا و . همينطور بدرجاتى عمليات انتحارى در عراق کاهش يافت. شدند
با اينحال، خطر جنگ، مادام که دولتهاى جنگ طلب براساس . جمهورى اسالمى در مورد عراق بود

کار ما و جنبش ما اينست که اين . تمنافع و استراتژى سياسى شان برطبل آن ميکوبند، منتفى نشده اس
نظر شخصى من اينست که ميزان زيادى از تبليغات جنگى و اعمال فشارهاى . خطر را منتفى کنيم

شوراى صلح ملى . "ديپلماتيک براى تغيير در معادالت قدرت در درون خود رژيم اسالمى است
اما مستقل از اينکه هر کس چه . است اندارکان داخلى اين سي" اسالميها و کميته دفاع از انتخابات آزاد

تحليلى از اوضاع دارد، جنبش آزادى و برابرى با يک خطر جدى مواجه است و کارش اينست که اين 
توجه شما را به بيانيه حزب در همين . خطر را منتفى و براى بدترين حالت ممکن خود را آماده کند

 . موفق و پيروز باشيد. شماره نشريه جلب ميکنم
 

 حسن صالحی نيا
اين آخوندهاى . بدان آه جمهورى ايرانى با اسالم مّحمدى خيلى فرق دارد!  آقاى على جوادى محترم

اسالم واقعى عدالت و مساوات و برابرى و انصاف و مروت و نيكى و . آثيف ربطى به اسالم ندارند
ربطى به اسالم نه از ولى جمهورى ايرانى بى عدالت و بى رحم و بى انصاف و . خير خواهى دارد

لطفا سرنيزه خود را بطرف آخوندهاى حاآم در ايران اين . دور و نه از نزديك ندارد و نخواهد داشت
درنهايت اسالم راستين همان . مالهاى بيشرف و بى ناموس نشان دهيد زيرا اينها جنايت آارهستند

 . يميل را بدهيدلطفا جواب اين ا. سوسياليست واقعى است آه همه را يكسان ميبيند
 

 آقاى حسن صالحی نيا
. ما درک ميکنيم که افرادى هستند که خود را مسلمان ميدانند و از اين رژيم و اعمالش متنفرند

نگذاشته اند، بلکه با جريانات و رژيمهاى " مقابله با مسلمانان"کمونيستها سياست شان را براساس 
. د و براى به شکست کشانيدن آن تالش ميکنند طرف هستنجنبش اسالم سياسىاسالمى و مشخصا با 

اسالم به عنوان يک دين . اما من در اين استدالل شما در باره اسالم واقعى و غير واقعى شريک نيستيم
راستش تمام مذاهب . و مذهب و مجموعه عقايد و راه و روشها يک پديده ارتجاعى و ضد بشرى است

ه برخى از آنها توسط بشريت پيشرو مهار شدند اما اسالم اگر تفاوتى هست اينست ک. همين گونه اند
و " اسالم راستين. "هنوز در دنيا و بويژه در کشورهاى اسالم زده چرخ ميزند و قربانى ميگيرد

زمانى شريعتى و مجاهدين و نهضت . ديگر از آن مقوالت کهنه و امتحان پس داده است" سوسياليست"
اسالم آنها بلکه " واقعى بودن"دليلش نه . از اين حرفها ميزدندآزادى و فرقان و آرمان مستضعفين 



آتوريته سوسياليسم بين الملل بود که جريانات اسالمى و ناسيوناليستى را هم وادار کرده بود که 
بنى صدر و مجاهدين سابق " جامعه بى طبقه توحيدى. "شان را رنگى سوسياليستى بزنند" عدالتخواهى"

ين تنها اسالميون نبودند که رنگ سوسياليستى بخود ميزدند، بلکه سنت ناسيونال اما ا. يک نمونه است
هنر حزب توده اينبود که . رفرميسم و جناح چپ جنبش ملى اسالمى نيز سوسياليسم شان اسالمى بود

اسالميون، چه آنها که در . اين جنبشها اما همه به بن بست رسيدند! بين اسالم و سوسياليسم پل بزند
تند و چه آنها که در اپوزيسيون اند، جملگى ماهيت ضد بشرى و جنايتکارانه شان را برمال کرده حکوم
بعيد ميدانم امروز مردم ايران آنهم بعد از سه دهه تجربه مستقيم اسالم و دست درازى اش به  . اند

اين از محاالت . بپذيرد" اسالم راستين و سوسياليست"زندگى مردم، اسالم ديگرى را اينبار با عنوان 
کارت اسالم سوخته است و هر کسى که رنگ اسالمى . اسالم در ايران به پايان خط رسيده است. است

مان را به طرف " سرنيزه"بعنوان کمونيست ما البته . به سياست و پالتفرمش بزند، حاشيه اى ميشود
م و دولتهاى اسالمى و غير سرمايه دارى و نظام مبتنى بر فالکت و حقارت و بيحقوقى انسانها ميگيري

شما طبعا ميتوانيد اسالم را بعنوان عقيده شخصى داشته باشيد، . اسالمى اش را به همين اعتبار ميکوبيم
هرچند در همين قلمرو شخصى هم اسالم مانع پيشرفت و تعالى و رشد انسان است، اما مقايسه اسالم با 

اينجا ديگر . است" تشيع سرخ علوى" کهنه و منسوخ آرمانهاى انسانگرايانه سوسياليستى تکرار داستان
نيستيم، بلکه به اين نوع اسالم و جرياناتى که اين نوع اسالم را باد ميزنند " ضد رژيم"ما صرفا 

کمونيسم و سوسياليسم جنبش واقعى و انتقادى طبقه کارگر عليه نظام . برخورد جدى سياسى داريم
است که نقطه شروعش را باالترين دستاورهاى بشر امروز اين جنبشى مدرن و پيشرو . موجود است

بايد متوجه بود که اين نظام . قرار داده و براى فراتر رفتن از آنها و تغيير بنيادى اين نظام تالش ميکند
 اعم از مذهب و مردساالرى و –هر اهرمى را که در خدمت بقاى خويش و تامين سود بکار ميگيرد 

يد بعنوان ارکان و جوارح آن ديده و فهميده شود و با نقد عميق سوسياليستى  با-خرافه و کهنه پرستى
حکمت وجود و بازتوليد اسالم و مذهب و دکان پرسود آن در دنياى امروز را بايد در . پاسخ بگيرد

يک هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر رهائى جامعه از مذهب و خلع يد از مذهب . همين نظام جست
ت که برنامه سوسياليستى ما، در عين مبارزه براى مذهب زدائى در جامعه از آزادى روشن اس. است

 .    موفق و پيروز باشيد. مذهب و بى مذهبى دفاع ميکند
 

 فرزين
 را براى آذربايجان مناسب ميدانيد و چرا؟ ) سوسياليستى(آيا حکومت کمونيستى 

 
 فرزين عزيز، 

اه نجات بشريت امروز است و ما براى ايجاد يک ايران به نظر ما کمونيسم و سوسياليسم تنها ر
در مورد سوال شما، که توجه را به آذربايجان ميدهد، منظور . سوسياليستى و آزاد و مرفه تالش ميکنيم

اگر يک آذربايجان سوسياليستى و جدا از بقيه ايران را مد نظر داريد، آنوقت . شما را دقيقا متوجه نيستم
 اين هدف انسانى و سوسياليستى و بشرى را براى مردم در ايران و جهان سوال اينست که چرا

اما . نميخواهيد؟ به هر حال خوشحال ميشوم که دقيقتر نکته تان را بيان کنيد تا روشنتر به آن پاسخ دهم
در همين سطح، من سوسياليسم و موازين حکومت شوراها و جمهورى سوسياليستى را در دنياى 

چرا؟ چون اداره جامعه . وز براى هر گوشه کره خاکى مناسب و مطلوب ميدانمسرمايه دارى امر
براساس دخالت مستقيم و مستمر مردم، و سازماندهى توليد اجتماعى براساس رفع نيازهاى شهروندان، 
بسيار عاليتر و پيشروتر از قدرت هاى شش در چهار فالن ديکتاتور و خان و سرمايه دار و ژنرال و يا 

حتى اگر شما ميزان توانائى ها و منابع . امعه براساس بردگى مزدى و اولويتهاى سرمايه استاداره ج
يک جامعه را ثابت فرض کنيد، سازماندهى اين جامعه براساس الگوى سوسياليسم مارکسى، نتيجه اش 
 يک جامعه ايمن تر، مرفه تر، آزادتر، انسانى تر در قياس با يک مناسبات اقتصادى استثمارى و

معموال مليون و قوم پرستان و دمکراتها ميگويند . حاکميت سرکوبگرانه يک دولت سرمايه دارى است
نوبت تاريخى قدرت ملى و احياى هويت ملى است، عدالت "اما حاال " چخ گزل"بله سوسياليسم 



وناليستى به شما توصيه اکيد ميکنم که زير بار اين کالهبردارى ملى و ناسي"! اجتماعى هم نتيجه اينست
اين جنبشى ارتجاعى است که تالش دارد هويت طبقاتى و انسانى اکثريت مردم را کنار بزند و . نرويد

اين جنبش ميخواهد بازار داخلى و تيول خود را برپا کند و . هويت کاذب ملى و قومى برايشان بتراشد
انى و واپسگرا است که اين جنبشى ضد انس. را به جيب بزند" کارگر ترک"سهم بيشترى از استثمار 

رگه هاى افراطى آن رسما فاشيست هستند و در صورت قدرتگيرى در يک کوره دهات شروع به 
به شما توصيه ميکنيم مباحث منصور حکمت در باره ملت، ناسيوناليسم و . پاکسازى قومى ميکنند

و خوزستان و سيستان و کارگر در آذربايجان و تهران و کردستان . برنامه کمونيسم کارگرى را بخوانيد
منفعت کارگر . هر جاى ايران يک موجوديت واحد طبقاتى است و در يک شرايط مشابه قرار دارد

هدف . بعنوان يک طبقه بدوا در اتحاد اوست و آزادى اين طبقه تنها با آزادى کل جامعه ممکن است
م ضد بشرى، ارتجاعى و هدف ناسيوناليس. کارگر و کمونيسم شريف و انسانى و آزاديخواهانه است

براى برپائى يک ايران آزاد و خوشبخت سوسياليستى به . براى تحکيم بردگى سرمايه دارى است
 .   موفق باشيد. اردوى ما ملحق شويد

 
 رفقاى جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تهران

ف دانشگاه دريافت  آذر و همينطور گزارش توزيع پيام على جوادى در اطرا١۶پيام هاى شما در باره 
 .خسته نباشيد و دستتان را بگرمى ميفشاريم. شد
 

 باستان شناس کوچک
 اگر از ما حمايت مالی ميکنيد ميتوانيم شما را در. می خواهيم به حزب کمک کنيم)  ما(من . سالم

ون اگر ميخواهيد موفق شويد تنها به تبليغات مجازی بسنده نکنيد چ. پيشبرد اهدافتان ياری فرماييم
حوزه نفود ما از ايالم . جوانان مثل ما ميتوانند شما را به اهداف واال و اون آزادی که ميخواهيد برسانند

 .تا زابل در سيستان می باشد
 

 باستان شناس کوچک عزيز،
سازماندهى فعاليت کمونيستى ما، برخالف جريانات دست ساز قومى و مذهبى، متکى به پخش کمکهاى 

کمونيسم کارگرى متشکل از يک سرى انسانهاى شريف و . مردم محروم نيستمالى و اجير کردن 
کسانى که در نقد ما به وضع موجود و تالش براى . داوطلب با انتخاب آزادانه و آگاهانه سياسى است

اتکا نداريم و تالش براى سازماندهى در داخل " تبليغات مجازى"ما البته صرفا به . تغيير آن شريک اند
اگر شما جوانان عزيز تبليغات و .  اولويتهاى درجه اول کار ماست و هر روز مشغول آنيمکشور جزو

شما ميتوانيد در مقابل خيل . اهداف ما را واال و خود را در آن شريک ميدانيد، به صف ما ملحق شويد
 و محافل و جريانات دست ساز قومى و مذهبى مرتجع مانند عبدالمالک ريگى، مبشر آزادى و برابرى

اين صدا بويژه در ميان کارگران مهاجر و مردم روشن بين . سوسياليسم در سيستان و بلوچستان باشيد
روشن است ما از هر تالشى براى رفع . در بلوچستان فى الحال هست و شما ميتوانيد آن را تقويت کنيد

 . موفق و پيروز باشيد. موانع کار شما دريغ نخواهيم کرد
 

 آقاى يزدانى
جعل نام انجمن اسالمى دانشگاه عالمه طباطبايى و انتساب ابراهيم نعيمى به " شعر شما در مورد نامه و

انديشه "دفاع شما از . دريافت شد" و شكايت شما به درگاه خداوند سبحان... عنوان دبير هيات نظارت 
کردند، حرف دانشجو " و انتقادتتان به آافران که قرآن را با احمدى نژاد به نيزه)" ره(هاى امام خمينى 

يادتان باشد که با يک نامه دو . احمدى نژاد فرزند خلف خمينى جالد است. و تالش براى آزادى نيست
خطى همين امام شما هزاران زندانى سياسى و جوان آن مملکت قتل عام شدند که هنوز خانواده هايشان 

 خمينى است که همه جناح هاى حکومتى اين البته يک قلم از جنايات. از محل دفن شان هم خبر ندارند
از موضع دو . اگر به آزادى فکر ميکنيد بايد بدوا با اين رژيم و اسالم تصفيه حساب کنيد. مفتخر به آنند



همين انجمنهاى اسالمى در دانشگاهها روى . خردادى و انجمن اسالمى نميتوان کاسه داغ تر از آش بود
اگر . ش و ديگران به قلب دانشجويان آزاديخواه پاگرفتهاى خمينى و سرو" سر نيزه"فرو کردن 

امروز اينها هم در جنگ جناحى بيمصرف شدند، دانشجوى آزاديخواه و مبارزه براى آزادى بى تقصير 
 . موفق باشيد. اسالم و آزادى و حقوق انسانى غير قابل جمع اند. است

 
 دوستان نگاه ديگر

برايتان آرزوى . ز دستگيريهاى دانشجويان دريافت شدنشريه شماره دو جنبش نو و گزارش شما ا
 .*موفقيت ميکنيم

 
 

  ٢٩نامه ها، شماره 
 

 سياوش از اهواز
اگر به کشورهائی که سوسيالسيم و قواعد کمونيسم را ابزار اداره قرار داده اند و يا قرار داده بودند 

نک کشورهای توسعه يافته فاصله بنگريم، ميبينيم که از لحاظ توسعهء اجتماعی و صنعتی از سطح تکي
دليل تاخير در رسيدن . دارند و متفکران موافق هنوز انگشت اشاره را به آرمانشهری در آينده گرفته اند

به اين آرمانشهر را کجا ميتوان جستجو کرد؟ البته يک نوع فوبيا در ميان اکثر حکومتها و دولتها به 
سی باعث شده که حکومتها با تبليغ و تطميع و تهديد و شکل غريضی وجود دارد، آيا اين کمونيسم تر

بگير و ببند راه رسيدن به دنيای سوسياليسم محور را سخت و سنگالخی کرده؟ البته هيچ شکی نيست 
که سوسياليسم در تئوری بسيار زيباست ولی همه گان با استناد به نوع سرنوشت شوروی و فالکت 

سوسياليسم و کمونيسم را در اين جوامع که آن را ... وبا و کنونی کشورهائی چون کره شمالی يا ک
تجربه کرده اند منفور ميخوانند و ميپرسن آيا اين تئوری درعمل شکست خورده است؟؟ البته شما هم 
بارها گفته ايد که اساس سوسياليسم ارائه شده توسط شما با آنها متفاوت است ولی باری که دنيای 

ل رسانه ای و تبليغاتی بر گردهء کلمه و تفکر پيرايش نشده و خام کمونيسم و سرمايه داری همراه با غو
گذاشته که کمونيسم ) کلمه و تفکر اوليه که بکگراند همهء گرايشات سوسياليستی است(سوسياليست 

 .فوبيا نوعی از تبليغات مسموم عليه کمونيست است
 

ان احزاب کمونيستى غير قانونى اند و فعاليت در کشورهائى مانند اير: "آقای جوادی در جائی گفته اند
، اگر کمونيسم در ايران ميوهء ممنوعه است گرايش به آن همراه "شان با سرکوب خشن روبرو ميشود

پس چگونه است که آقای چاوز و کاسترو که شاه مهره ! با توهين و شکنجه ست وخوردن مارک ملحد
 آخوندهای رژيم جمهوری معرفی ميشوند و از دختر و های الحاد هستند برادران دو روح در يک کالبد

پسر چگوارا دعوت ميکنن تا به ايران بيايند و در اظهار نظری در نهايت بالهت چگوارا را خداپرستی 
معتقد معرفی ميکنند که در دل شب به بيابان ميرفت و تا صبح زجه ميزد و با ناله و سوز با خدا راز و 

حضرات گمان ميکنند که مردم مطالعه . يت کودنی و حماقت تا کجا پيش ميرودببينيد نها!!!(نياز ميکرد
يا سران چين ) ندارند و مخشان در انجماد است و يا با جماعتی گوسفند مثل خودشان طرف هستند

کمونيسم که اصآل خدا را بنده نيستن برادران مبارز مالها و مکالهای ايران ميشوند؟ اين پارادوکس را 
شما !!! که نگاه ميکنم، هيچ توجيه يا کاله شرعی برايش نميابم) ديد خود آخوندها(يه مذهب من از زاو

اين نوستالوژی در رفتار و گفتار و اعتقاد سران حکومت فاسد جمهوری واليت فقيه که با خزيدن 
 تن دراليه های باور پاک مذهبی مردم و قايم شدن در محراب و سنگر گرفتن پشت منبر، خود را روئين

 ميکنند را چگونه تحليل ميکنيد؟ اساسا شما چشم اسفنديار اين حکومت را در کجا جستجو ميکنيد؟
 



اگر امکان دارد بگوييد که برای فردای بعد از سرنگونی رژيم و وقوع سناريو سياه، برنامه ای داريد 
جنگ داخلی و فرقه ای که کشور به آغوش تروريستها نلغزد و مانند عراق و افغانستان و لبنان به سوی 

 قومی نرود؟ و اينکه ناسيوناليسم ايرانی در انديشهء شما چه جايگاهی دارد؟
 

از شما تشکر ميکنم که با تعاريف زاللتان از سوسياليسم، چشم من و کلی انسان ديگر را با کمونيسم 
ه ميکنم که فيلم به همهء دوستداران نظام سرمايه داری و کاپيتاليسم توصي. انسان محور باز کرديد

. را بارها و بارها ببينند" مارلو براندو"با بازی جادوئی " ايليا کازان"اثر جاودانهء " دربار ناز"
 ممنون، سياوش از اهواز

 
 سياوش عزيز،

شناخت همه جانبه آنچه به نام کمونيسم در شوروى و چين و غيره . بدوا از حسن نظرت تشکر ميکنم
يک جنبه هم . صوير و درک شفافترى از کمونيسم کارگرى داشته باشيمبوده است، کمک ميکند تا ت

اين واژه که از جانب مخالفين کمونيسم مترادف با اتوپى بکار رفته و . است" آرمانشهر"همين داستان 
در ميان موافقان کمونيسم سنتى و غير . ميرود، حرف روشنش اينست که کمونيسم ممکن نيست

تشابه اينجاست که اين نوع کمونيسم هم تحقق آزادى و رهائى . وجود داردکارگرى نيز تلقى مشابهى 
پرده "لذا آن . بشر را امرى خارج از اراده و عمل بشر و در ته يک روند تکامل تدريجى تاريخى ميبيند

به نوعى مذهب، نوعى عشق عرفانى، نوعى آرزوى فعال دست نيافتنى، يک قبله، و يک " آخر تاريخ
آرمان نه امرى عملى و اجتماعى و فورى بلکه امرى دور دست، شايد به . بديل ميشودت" آرمانشهر"

براى هر دو، چه مخالفين . قدمت نسلهاى بيشمار است و در نتيجه امر امروز چيز ديگرى است
کمونيسم که غير ممکن بودن آن را جار ميزنند، و براى موافق اين کمونيسم سنتى و غير مارکسيستى، 

دليل . آرمانشهر است. ختى و آزادى و برابرى و در يک کالم کمونيسم دست نيافتنى استعمال خوشب
براى . شما اگر نخواهيد جائى برويد، تاخير که سهل است، هيچوقت نميرسيد. همينجاست" تاخير"

عملى و مبرم و ضرورى و مطلوب و انسانى . مارکس و منصور حکمت، کمونيسم امرى فورى است
در گرو وجود جنبش و حزب سياسى وسيع کارگرى و راديکالى است که بتواند امر پيروزيش . است

يک تفاوت مهم و کليدى کمونيسم کارگرى اينست که . زير و رو کردن وضعيت موجود را عملى کند
 . تحقق کمونيسم را امر و کار انسان همين امروز ميداند و لذا براى آن تالش ميکند

 
. است" سنگالخى"نيسم امروز به اندازه مقدورات و امکانات سرمايه روشن است مسير پيروزى کمو

در . قدرت بورژوازى امروز و توانش در قلمروهاى مختلف غير قابل مقايسه يا يک قرن پيش است
عين حال نبايد از نظر دور داشت که اين قدرت غول آسا و مهيب بورژوازى، انعکاسى از قدرت 

دولتها و طبقات دارا، عليرغم اينکه در تبليغاتشان راجع به کمونيسم . اجتماعى و کار طبقه کارگر است
به همين دليل ضديت با کمونيسم . خود را ميشناسند" گور کن"چه ميگويند، بهتر از هر کس دشمن و 

شايد عنوان دقيقى براى اين ضديت آگاهانه " فوبيا. "يک مشخصه ثابت جامعه سرمايه دارى است
شما بايد ضديت عمومى طبقه . ليغاتشان تالش ميکنند مردم را از کمونيسم بترسانندنباشد، هرچند در تب

حاکم و احزاب سياسى و جنبشها و روشنفکرانش را با کمونيسم، بعنوان يک حزب اعالن نشده جهانى 
مقابله با عقايد آزاديخواهانه و کمونيستى وجه مشخصه ايدئولوژى . ضد کمونيسم، فرض بگيريد

 . طور کلى استبورژوائى ب
 

ترديدى نيست که رسانه هاى امروز نقش بزرگ و مخربى در جاانداختن اولويتها و سياستهاى طبقه 
نام کمونيسم و سوسياليسم، که به  در مورد. اما در مورد نام و کلمه کمونيسم اشاره کرديد. حاکم دارند
، توجه شما را به عنوان "ی استکلمه و تفکر اوليه که بکگراند همهء گرايشات سوسياليست"قول شما 

اين عنوانى براى تمايز از ديگر گرايشات کمونيسم و سوسياليسم غير . جلب ميکنم" کمونيسم کارگرى"
اين نکته که . شما مطلع هستيد که سوسياليسم و تمايالت سوسياليستى تاريخى قديمى دارد. کارگرى است



خود گرايش . ت نيست و تاريخا اينگونه نبوده استکمونيسم بگراند همه گرايشان سوسياليستى است درس
سوسياليستى به تعابير اوليه و مبهم و عرفانى و مذهبى و غيره هميشه در جامعه سرمايه دارى و دوره 

از جوامعى که مشخصه شان اشتراکى کردن وسائل توليد و بهره . ماقبل سرمايه دارى وجود داشته است
اين . مدلهاى سوسياليستهاى تخيلى اوائل قرن نوزدهم از آن جمله اندبردارى جمعى از آن بوده است تا 

در کنار اين . گرايشات اخير را مانيفست کمونيست، سوسياليستهاى غير کارگرى يا بورژوائى مينامد
سنتهاى سوسياليستى غير کارگرى، در ميان کارگران جنبشى وجود داشت که خود را کمونيست ميناميد 

مارکس اين سوسياليسم کارگرى را کمونيست مينامد و نه . معه سرمايه دارى بودو خواهان الغا جا
بعد از شکست انقالب اکتبر، . مارکسيسم پرچم انتقادى و فکرى اين جنبش است. سوسياليستهاى ديگر را

همين سوسياليسم غير کارگرى که اساس سرمايه دارانه جامعه موجود را دست نزد، به نام کمونيسم به 
بر جنبش ما، درست مانند دوره مارکس، تالش دارد " کمونيسم کارگرى"عنوان .  معرفى شده استدنيا

بر جنبش رهائى انسان تاکيد . همين تفکيک طبقاتى و نقد مارکسى را او بقيه رگه هاى موجود جدا کند
خود را بگذارد و با سياست و پاسخ انسانى اش به معضالت امروز جامعه، تفاوت اجتماعى و طبقاتى 

 . در ابعاد وسيع ميان مردم ببرد
 

اگر تجربه بلوک شرق هم بر جنبش ما سنگينى نميکرد، . ما بايد تبليغات ضد کمونيستى را پاسخ دهيم
بازهم بورژوازى ضد کمونيست بود و طبقه کارگر سوسياليست ناچار بود ازاين وضع فراتر رود و 

اگر کسى از من بپرسد که تئورى کمونيسم عمال . ندجنبش سوسياليستى و کمونيستى اش را قدرتمند ک
خير شکست نخورده، آنچه شکست خورد کمونيسم نبود، يک مدل ديگر : شکست خورده، پاسخ ميدهم

اگر اهل گوش دادن باشد، در هر سطحى نشان ميدهم که آنچه در شوروى و چين و . سرمايه دارى بود
اگر هم اهل گوش دادن نباشد و تصميم . اساسى داردغيره بوده است با سوسياليسم و کمونيسم فرق 

گرفته باشد عليه کمونيسم آگاهانه و عامدانه تبليغ کند، ميگويم باشد، شما ميگى آنچه شکست خورد 
مگر فاشيسم شکست . بگرد تا بگرديم. من هم ميگم يکبار ديگر شکست تان ميدهيم. کمونيسم بود

م به خصوصيت سرمايه تبديل ميشود؟ مگر مذهب شکست نخورده، پس چرا هر روز راسيسم و فاشيس
نخورد، پس چرا بورژوازى به عهد عتيق برگشته است؟ مگر آزادى و حقوق فردى را جار نزديد، پس 
چرا در ليبرال ترين دمکراسيها آزادى فرد تابع مالکيت است؟ مگر شما عليرغم اين همه کثافت و 

يط زيست، هنوز مدعى نجات بشر نيستيد؟ چرا من که بدبختى و فقر و فحشا و جنگ و نابودى مح
فرضا يکجا شکست خوردم مدعى نباشم؟ من تالش ميکنم سرنگونت کنم و نظامت را الغا کنم و تو 

 . بحث ديگه اينجا تمام است. تالش ميکنى که نگذارى
 

مرى سياسى در مورد تناقض تبليغاتى جمهورى اسالمى در رابطه با سران چپ آمريکاى التين، اين ا
جبهه "اسالميون براى مقابله با انزواى سياسى تالش ميکنند . نميخواهد" توجيه شرعى"است و لزوما 
اسالم سياسى . اين در ميان چپ غير کارگرى هم نگرشى موجود است. درست کنند" ضد امپرياليستى

نوع خودش . اسى ميکنددر آمريکاى التين، در کشورهاى آفريقا، در خاورميانه و در قلب اروپا کار سي
تالش ميکند در اين . سعى ميکند جنبش اسالمى با اهرمهاى مختلف فشار بياورد. را بوجود مى آورد

چين براى جمهورى اسالمى اتفاقا جنبه عقيدتى اش . متن جنگ که جبهه هاى مختلفى دارد امتياز بگيرد
همينطور . معروف برايش اهميت دارد" مدل چينى"مهم نيست، جنبه اداره و روش اش در بقا، يا همان 

چين و روسيه بعنوان دو طرف رودروئى هاى جهانى و داراى منافع در ايران و منطقه مطرح هستند 
شرعى و "تمام مسئله سياسى است و نه . که ميتوانند سياستهاى آمريکا را با معضل مواجه کنند

مذهب يک .  توجيه وضع موجود استو باالخره مذهب و خرافه و ترويج آن يک رکن". ايدئولوژيک
در سطح جامعه به هر درجه خرافه و . اهرم مهم سياستهاى فوق دست راستى در دنياى معاصر است

اما معضل اين . باور مذهبى باد زده شود، اجراى سياستهاى ارتجاعى سرمايه داران تسهيل ميشود
عروج اسالم . بى را آزاد ميکندسياست اينست که همراه با خود انواع نيروهاى ضد جامعه و مذه

سياسى که زمانى دست ساخته و متحد آمريکا و غرب در دوره جنگ سرد بود، عروج ناسيوناليسم 



انکار حقوق جهانشمول . قومى و جنگها و پاکسازيهاى قومى يکى ديگر از محصوالت اين نگرش است
به .  از ديگر محصوالت آنستانسان و وارد کردن فرهنگ در تعريف حق و آزادى و افق آپارتايدى

حتما باور شخصى و خصوصى . تقديس کرد" پاک"مردم را با عنوان " باورهاى مذهبى"نظر من نبايد 
ما عليرغم اينکه طرفدار اين هستيم . به مذهب با مذهب بمثابه جنبش سياسى و دولت مذهبى فرق دارد

آگاهى . نشان اسارت بشر استکه مذهب امر خصوصى است، اما در عين حال ميگوئيم که مذهب 
مذهب را بايد نقد کرد و براى شکست سياسى آن تالش . وارونه جامعه اى است که خود وارونه است

طبقه . همان محراب و منبر سنگرهاى ترويج خرافات است و بايد نقش سياسى آنرا فراموش نکرد. کرد
ر جامعه ذينفع است و از آن بعنوان حاکم، رژيم اسالمى و کال بورژوازى در وجود مذهب و خرافات د

اهرمى در کنترل مردم و اعتراض طبقه کارگر و براى محکم کردن اسارت انسان در چنگ سرمايه 
کار آخوند و مسيونر مذهبى و کشيش و خاخام و غيره ترويج خرافه و تزريق سم . بهره بردارى ميکند
نديار اين حکومت را در کجا جستجو ميکنيد؟ پرسيده ايد که اساسا شما چشم اسف. به پيکره جامعه است

اين رژيم هر . اين نظام را فقط طبقه کارگر و جنبش کمونيستى طبقه کارگر ميتواند شکست بدهد
و . تغييرى در خود بپذيرد، نهايتا رژيمى است که ميخواهد سرمايه دارى ايران را سرپا نگهدارد

 گرسنگى عمومى را با چماق اختناق و مذهب مهار سرمايه دارى ايران براى سرپا ماندن بايد فقر و
نه فقط اين رژيم بلکه آلترناتيوهاى سرمايه دارى در کشورى مانند ايران، دشمن واحدشان جنبش . کند

راه . اين رژيم قادر نيست پاسخ فقر عمومى را با اختناق عمومى بدهد. سوسياليستى طبقه کارگر است
. مردم و طبقه کارگر هم نميتوانند و نميخواهند بپذيرند. ش باز نيستتغيير کنترل شده و بيخطر هم بروي

 .   رودروئى حاد برسر آينده هر روز ضرورى تر ميشود
 

اگر امکان دارد بگوييد که برای فردای بعد از سرنگونی رژيم و وقوع سناريو سياه، برنامه "پرسيده ايد 
د عراق و افغانستان و لبنان به سوی جنگ داخلی ای داريد که کشور به آغوش تروريستها نلغزد و مانن

پاسخ اينست که مسئوليت اجتماعى کمونيسم بويژه در ايندوران که وقايعى " و فرقه ای قومی نرود؟
مانند يوگسالوى، روندا، عراق و افغانستان را ديده است، همواره مخاطرات پروسه سرنگونى را در 

شد و جامعه را آماده نفى آن و در صورت وقوع خاتمه دادن نظر دارد و موظف است براى آن آماده با
در اين زمينه در نشريه زياد صحبت کرديم و توجه شما را به قطعنامه حزب در همين شماره . به آن کند

اما نکته اى را بايد در سوالتان اشاره اى بکنم و آن اينست که بعد از  .و بحث پيرامون آن جلب ميکنم
سناريوى سياه يک خطر است که بدرجه اى . تا و جبرا سناريوى سياه نميشودسرنگونى رژيم ضرور

که مردم و طبقه کارگر در ميدان مبارزه باشند و روند سرنگونى جمهورى اسالمى روندى انقالبى 
اينراه بايد در نظر داشت که در يک روند . باشد، امکان سناريوى سياه ضعيف تر و ضعيف تر ميشود

اى جمهورى اسالمى و نيروهاى ضد جامعه مذهبى و قومى و ضد اهداف مردم تالش انقالبى هم بقاي
ما روى اين جنبه تاکيد کرديم تا . بورژوازى سعى ميکند با چنگ و دندان از موقعيتش دفاع کند. ميکنند

ظرفيتهاى ضد جامعه اين نيروها و مخاطراتى که در پروسه سرنگونى ميتواند خطر ساز باشد را به 
اين واقعيت که براى اجتناب از چنين سناريوئى بايد نيروى . اهى جامعه و جنبش مان تبديل کنيمخودآگ

در مقابل تبليغات . طبقه کارگر و سوسياليسم قادر باشد مهر قاطع خود را برسير تحول جامعه بزند
 و نفى تبغيض را ناسيوناليستى و سياستهاى تفرقه افکنانه آگاه باشد و پرچم منافع انسان و هويت انسانى

سناريوى سياه بدون وجود کمونيسم و جنبش آزادى و برابرى . به پرچم انقالب عليه سرمايه تبديل کند
جمهوى اسالمى بعنوان سياه ترين نيرو بجاى خود، نيروهاى هم جنس اش هم به . احتمالش زياد است
لوگيرى از وقوع اين خطر است انقالب کارگرى و سوسياليسم سناريوى ما براى ج. جان مردم مى افتند

و همينطور نيروى انقالبى و سوسياليستى نيروئى است که در صورت وقوع چنين فاجعه اى تحت هر 
 . شرايطى، براى پايان دادن به آن کنار مردم و طبقه کارگر در صف اول خواهد بود

 
د؟ کمونيسم کارگرى هويت ملى و باالخره پرسيده ايد ناسيوناليسم ايرانی در انديشهء ما چه جايگاهی دار

هويت ابدى . از نظر ما اين هويت کاذب محصول ناسيوناليسم و دوره معاصر است. را قبول ندارد



ما روى انسان و رهائى همه جانبه انسان . نيست، هويت بشرى نيست، هويتى کاذب و تاريخى است
و خوشبخت و رها و باسواد و سالم راه رسيدن به يک جامعه انسانهاى آزاد و برابر . انگشت ميگذاريم

راه رسيدن به آن را . را الغاى جامعه طبقاتى و الغاى امتيازات سياسى و اقتصادى طبقات حاکم ميدانيم
. هويت ملى ندارد. طبقه کارگر وطن ندارد. سرنگونى سيادت بورژوازى و الغا بردگى مزدى ميدانيم

ت و رهائى طبقه کارگر بدون رهائى کل جامعه ممکن هويت طبقه کارگر جهانى و انترناسيوناليستى اس
در نتيجه عقايد خرافى و قسمتى که براى مردم درست . اين سنگ بناى کمونيسم کارگرى است. نيست

شده است، اعم از ناسيوناليسم و قوميت و مذهب و محصوالت جانبى آن، براى ما هويتهاى وارونه و 
. شه ما جايگاهى ندارد بلکه ما يک جريان ضد ناسيوناليسم هستيمناسيوناليسم نه فقط در اندي. کاذب است

ضديت نه با حق افراد در داشتن اين عقايد، بلکه ضديتى سياسى با اهداف سياسى ناسيوناليسم بعنوان 
ناسيوناليسم يک رکن مهم . يک ايدئولوژى و يک جنبش ضد کارگرى و ضد بشرى طبقه حاکم

کمونيسم کارگرى قرابتى با ناسيوناليسم ندارد و . سرمايه دارى استايدئولوژى طبقه حاکم در جامعه 
 . برايت پيروزى و موفقيت آروز ميکنم. هويت انترناسيوناليستى کارگرى و انسانى و مدرن دارد

 . 
 فرزين از اروميه

از شما سوال آردم حكومت آمونيستى رو در آذربايجان مناسب مى دونين؟ شما . سالم من فرزين هستم
به نظر شما اگه ما بيايم .  ما نياز به آمونيست داريممرفهواب دادين آه براى داشتن ايرانى آزاد و ج

بهتر بگم يه چيز جديد به . اسالم رو با آمونيسم قاطى بكنيم، يعني يه کمونيسم اسالمى به وجود بياريم
سالمى، اونموقه چى پيش وجود بياريم آه هم قوانين و اهداف آمونيسم رو داشته باشه و هم قوانين ا

 مياد؟ اصال اين امكان وجود داره؟ 
 

 فرزين عزيز،
اسالم را با کمونيسم قبال قاطى کردند و محصوالتش شد مجاهد و بنى صدر و حزب توده و خود رژيم 

. زمانى هر کسى هر دردى داشت فکر ميکرد بايد به سوسياليسم تکيه بدهد تا شايد نيرو بگيرد. اسالمى
ع سوسياليستهاى آفريقائى و عربى و غيره ناسيوناليستهاى مشابه مشروطه طلبان خودمان همه انوا

ايران که در آندوران و در متن موقعيت شوروى در دنيا و انقالب اکتبر رنگ سوسياليستى به خودشان 
ن داد، شريعتى و ديگران که در ايران جريانات متعددى را بيرو. اسالميها هم همين کار را کردند. زدند

نوعى از عدالت اجتماعى مبهم و بيرط را در بحث اقتصاد سياسى . بنوعى اسالميون سوسياليست بودند
زمانى سوسياليسم اتوريته فکرى بين المللى بود و کال در اذهان توده مردم . جامعه وارد کرده بودند

ميخواست در نگاه  تحت اين شرايط جهانى، هر کسى . عدالتخواهى با سوسياليسم يکى تداعى ميشد
سران جمهورى اسالمى . باشد، رنگى از سوسياليسم را به اهدافش الصاق ميکرد" عدالتخواه"جامعه 

همه اينها شکست خورد و حاال اسالم در قامت اسالم سياسى عمل . بيشترشان ساگردان همين مکتب اند
چار بايد کارگرى باشد و هدفش نه سوسياليسم هم بنا. ميکند و ناسيوناليسم در قالب قوميگرى نظم نوينى

اصالح وضع موجود، نه افقى براى رهائى رسته و طبقه اى از مردم، بلکه جنبشى براى آزادى جامعه 
بويژه بدنبال . دوره تغيير کرد و نيروهاى اجتماعى و جنبش ها همراه آن تجزيه و متعين شدند. باشد

ى اين جنبش يعنى ناسيوناليسم و دمکراسى پشت فروپاشى کمونيسم بورژوائى و بازگشت المنتهاى اصل
کمونيسمى که . راست ترين جناح هاى طبقه حاکم، کمونيسم امروز تنها ميتواند کمونيسم کارگرى باشد

جنبشى که با حرکت و تالش طبقه کارگر نبض اش ميزند و . نقطه رجوع اجتماعيش طبقه کارگر است
ب اين طبقه انقالبى براى الغاى تمام تاريخ پيشاخودش انقال. افق اين طبقه براى آزادى جامعه است

کمونيسمى براى گسست از . انقالبى براى آغاز فصلى نوين از زندگى و عارى از بردگى تاريخى. است
هويتهاى طبقاتى و افقهاى محدود و براى نفى سرمايه دارى به نفع انسان، کمونيسمى براى سازمان 

 آخرش انسان و فلسفه هر قانونش انسان و آزادى و حق او در ظرفيت دادن جامعه اى که اولويت اول و
ما در ايران بويژه موظفيم آخرين ميخ را به تابوت مذهب بزنيم و مذهب را همراه . فردى و جمعى باشد



چگونه ميتوان گل را با سم پيوند داد؟ اسالم سم است و کمونيسم ضد . با نظام مدافعش به زير بکشيم
 . پيروز باشيد. الممذهب و ضد اس

 
 پويان
چرا آقاى حميد تقوائى جائى در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ندارد؟ اشاره من به ليست مسئولين . سالم

البته (هرچند اينجانب ميدونم که نفره اول اين جريان آقاى تقوائى هستند . در سايت يک دنياى بهتر است
 . با تشکر) بعد از آقاى حکمت

 
 پويان عزيز،

 از حزب کمونيست کارگرى عليرغم ميل مان جدا شديم و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را براى ما
آقاى تقوائى نفر اول حزب کمونيست . ادامه مبارزه براى رسيدن به اهدافم کمونيستى مان ساختيم

اره بعد از منصور حکمت، بايد اش" نفر اول"در مورد اين ترم، يعنى . کارگرى و ليدر اين حزب هستند
، به "نفر اولش"کنم که حزب کمونيست کارگرى بعد از درگذشت نابهنگام منصور حکمت، کسى به 

. معنى داشتن مرجعيت فکرى و سياسى که کل کمونيسم کارگرى روى آن توافق داشته باشند، تبديل نشد
روشن است منظور من حقوقى و راى کادرهاى . کال اين معضل يک رگه انشقاق درون حزب بود

بلکه اتوريته فکرى و پذيرش رهبرى سياسى . زب به دبير کميته مرکزى يا ليدر در يک مجمع نيستح
مبناى اصلى طرح رهبرى جمعى منصور حکمت در پلنوم چهارده حزب همين . او مد نظر است

و متاسفانه پراتيک نکردن همين توصيه . واقعيت بود که ميتوانست در راه انسجام حزب خطر ساز باشد
يک محور مهم بحث و ديدگاه ما تالش براى مسلط کردن سنت . وقوع همان خطر نقش مهمى داشتدر 

تحزب و ديدگاهها و متد انتقادى کمونيسم کارگرى منصور حکمت در کل جنبش کمونيسم کارگرى 
براى مرور . در اين زمينه با رفقاى مختلف در دو حزب ديگر ما بحثهاى متعددى داريم. است

موفق و . ا از شما دعوت ميکنم که سرى نشريات يک دنياى بهتر را مطالعه بفرمائيدديدگاههاى م
 . * پيروز باشيد

 
 مهر سوسياليسم

ما پيکر سياه ! ما زنده به آنيم که آرام نگيريم، موجيم که آسودگى ما عدم ماست! با درودهاى انقالبى
يک هفته پرچم سرخ را در .  تبديل کرديم آذر را به روز سوسياليسم١۶ما . ارتجاع اسالمى را لرزانديم

ما ثابت کرديم که ميتوان آشکارا اعالن کنيم کمونيست و . دانشگاه هاى ايران به اهتزاز درآورديم
ديگر راهى جز ادامه اين ابراز . سوسياليست هستيم، حتى در زير سايه سياه و شوم جمهورى اسالمى

ما مهر سوسياليسم را بر جامعه دانشگاهى . اشتوجود و اين اعالن موجوديت گسترده نخواهيم د
 روزبه . زنده باد ايران سوسياليستى. کوبيديم

 
 روزبه عزيز،

اين جدالى بود برسر خواست جامعه که . روزهاى اخير در دانشگاههاى کشور براستى خيره کننده است
بعيض، عليه آپارتايد صدائى عليه دولتهاى جنگ طلب، عليه فقر و ت. صدايش و تريبونش دانشگاه بود

اين روزها . جنسى، عليه سرکوب و زندان، در دفاع از ستاره ها و براى آزادى و برابرى و سوسياليسم
به . و اين اعتراضات، مشخصه نسل جديد جامعه ايران و افقى که اين نسل به آن ميپيوندد را بيان ميکند

موفق ! واقعا دست مريزاد. ست درود ميفرستيمشما دانشجويان راديکال و انقالبى و سوسياليست و کموني
 . باشيد

 
 ايران از مرند



. دست نيافتنی است. من يک سوسيال دمکرات هستم و فکر می کنم رسيدن به کمونيسم يک رويا است
کمونيستها درک مادی از مسئله ! تنها يک نمونه را به من نشان بدهيد تا من لمس کنم کمونيسم شما را

 . برابری حقوقی مد نظر نيستبرابری دارند و 
 

 دوست عزيز،
. من به شما حق ميدهم که اينگونه بيانديشيد. را داده ايم" اتوپيک بودن کمونيسم"در همين ستون پاسخ 

سوسيال دمکراتهائى که زمانى دور مثل شما فکر نميکردند . سوسيال دمکرات جزاين نميتواند فکر کند
ه تاريخ جدال کمونيسم و سوسيال دمکراسى هم قديمى و جهانى و البت. خودشان را کمونيست ناميدند

معضل شما لمس و : اما يک نکته را بايد تاکيد کرد. همه اين بحثها را نميتوان اينجا تکرار کرد. است
سوسيال . مشاهده حسى کمونيسم نيست، چون با همين متد نميشود سوسيال دمکراسى را هم لمس کرد

وروى به پايان رسيد و پالتفرم اقتصادى جناح بازار را اساسا پالتفرم خود دمکراسى عمال با پايان ش
در جاهائى مانند سوئد، که بهترين نمونه سوسيال . قرار داد و از ايده هاى سنتى اش دست کشيد

دمکراسى را داشتيم، عمال به يک جريان ضد کمونيست و کمپين سخيف و ناهنجار برعليه کمونيستها 
اگر ميخواهيد جنبش ما را درک و . انسان ياد دوره مک کارتى مى افتاد. رداختدر همين کشور پ

خواست نفى تبعيض را در جنبش کارگرى، . کنيد، اردوى آزادى و برابرى را در جامعه ببينيد" لمس"
کمونيسم يک حرکت زنده . در نسل جوان مشاهده کنيد. در دانشگاه، در جنبش برابرى زنان ببينيد

يک نسخه از پيشى عده اى مصلح اجتماعى . ک جنبش انتقادى عليه وضع موجود استاجتماعى و ي
کمونيسم هست چون جامعه طبقاتى است و جامعه طبقاتى به ستم و استثمار و تبعيض و نابرابرى . نيست

با هيچ تبليغ و تشر و انکار اين و آن هم خط . کمونيسم جنبش نفى اين وضعيت است. متکى است
   .   نميخورد

  
، "کمونيستها درک مادی از مسئله برابری دارند و برابری حقوقی مد نظر نيست"اين جمله شما که 
اما در همين يک واقعيت هست که البته شما . شايد منظورتان را درست بيان نکرديد. برايم نامفهوم است
ق برابر در صف کمونيسم کارگرى مخالف برابرى حقوقى نيست و براى استيفاى ح. بد عنوان کرديد

. ما برابرى حقوقى را صد با به حق نابرابر در همين قلمرو ترجيح ميدهيم. اول هر مبارزه اى است
اما فرق ما با سوسيال دمکرات و فمينيست و ليبرال از اينجا شروع . اميدوارم اين نکته روشن باشد

. اد اقتصادى و اجتماعى داردبرابرى واقعى يک بني. برابرى حقوقى کافى نيستميشود که ما ميگوئيم 
نابرابرى بين زن و مرد در جامعه و قوانين و خانواده، انعکاسى از نابرابرى بنيادى جامعه سرمايه 

و برابرى حقوقى در جامعه موجود، که آنهم با همت مبارزه سوسياليستها و جنبش کارگرى . دارى است
نه فقط هرجا الزم . تصادى سود و سرمايه استو زنان پيشرو بدست آمده است، هميشه در گرو منافع اق

. شد نقض ميشود، بلکه حتى در صورت عدم نقض هم، اين برابرى حقوقى معنى عينى و مادى نمى يابد
از حقوق نابرابر در ازاى کار برابر در . ستم بر زنان در جامعه امروز يک رکن سود و انباشت است

. ه نسبت به آزادى زن، در خدمت تامين همين منافع استبازار تا فرهنگ مردساالر و ديد مسلط جامع
کمونيسم کارگرى درعين حال که براى تحقق هر ذره از حقوق و مطالبات زنان تالش ميکند، در عين 
حال تامين يک برابرى همه جانبه و نفى کامل ستم و تبعيض بر اساس جنسيت را الغاى نابرابريهاى 

 .   پيروز باشيد. وت کمونيسم با سوسيال دمکراسى در اين قلمرو استاين تفا. بنيادى اين نظام ميداند
 

 هوشنگ از شيراز
آيا . اما يک سوال دارم. برايم خيلی جالب بود. با نشريه و سايت شما از طريق يک دوست آشنا شدم

فکر نمی کنيد جنگ بهتر است؟ مردم از دست اين رژيم به تنگ آمده اند و مردم قدرت سرنگون کردن 
 . اين اهريمن را ندارند

 
 هوشنگ عزيز،



مردم از دست اين رژيم به تنگ . من بانيمه اول تصوير شما موافقم و با نيمه دوم آن و راه حل تان نه
بايد سازمان . آمده اند و اتفاقا ميخواهند سرنگونش کنند و تالش براى اين امر به وسعت در جريان است

جنگ يک انتخاب نيست که . ى را تامين کرد تا متحقق شودو سياست و رهبرى حاکم براين سرنگون
اگر جنگى به وقوع بپيونند اتفاقا همين مردم را به فالکت و بدبختى بيشتر ميراند . مردم آن را برگزينند

اين تصوير نيروهائى است که . و قدرتشان را براى سرنگونى رژيم کمتر و کارشان را سخت تر ميکند
 در استراتژى سياسى شان دور انداخته اند و به اميد موشک و بمب و سياست نقش و فاکتور مردم را

سياست ما اين است که در مقابل . تحريم و به فالکت کشاندن مردم ميخواهند سرنگونى را متحقق کنند
جنگ تروريستها و ارتجاع زمانه، جنگ خودمان را عليه حکومت پيش ببريم و در اين جنگ پيروز 

جاى برافراشتن پرچم نااميدى به مبارزه فعال براى سرنگونى جمهورى اسالمى و تحقق شما هم ب. شويم
 .  موفق و پيروز باشيد. آزادى و برابرى و سوسياليسم ملحق شويد

 
 رضا امير خانی از کرمانشاه

من و همسر آينده ام به اين توافق رسيديم که بزنيم زير تمامی اين . من سنت عقد و مهريه را شکستم
حاال در ميان فاميلهای ما دارد اين . اين را موفقيتی برای خود ما جوانها می دانستم. اسبات عقب ماندهمن

بخث می شود که ممکن است و هيچ چيزی نمی تواند غير " نمی شود و ممکن نيست"مسئله بجای 
 .در نشريه بيشتر در مورد مسائل زنان بنويسيد. ممکن باشد

 
 رضا امير خانى عزيز، 

اگر قيد و بندهاى قانونى و امنيتى نباشد، نسل جوان زير بار . شما و همسر گراميتان تبريک ميگوئيمبه 
سه دهه پيش در آن مملکت اين رسوم داشت ور مى افتاد، امروز که جاى خود . ترهات اسالميها نميرود

 برابر انسانى و مبارزه نقد و نقد و نقد به نفع حقوق. شد" تابوها"من هم فکر ميکنم نبايد تسليم . دارد
. در مورد مسئله زن هم بيشتر مينويسيم. براى آن تنها راه درهم شکستن برج و باروى ارتجاع است

 .  موفق و پيروز باشيد
 

 شيالن از تهران
حتما نشريات و سايت . از اين آشنائی خرسندم. به تازگی با شما شدم از طريق يک دوست بسيار عزيز

 . سواالت زيادى هم دارم از زنان تا دانشجو و از کمونيسم تا چپ. رفی می کنمشمارا به دوستان مع
 

 شيالن عزيز،
خوشحال ميشوم نظر و . دست دوست عزيز شما درد نکند که موجبات خرسندى ما را فراهم آورد

ين توصيه ميکنم ستون نامه ها و کتاب منتشر شده ا. سواالت تان را بشنوم و در نشريه به بحث بگذاريم
 . موفق و پيروز باشيد. شايد برخى از سواالت شما پاسخ گرفته باشد. ستون را تعقيب کنيد

 
 حميد از تبريز

. دوست دارم بيشتر در مورد تشکلهای کارگری صحبت کنيد. من مدتی است تلفنی با شما آشنا شدم
 چگونه می شود در مقابل اخراجها ايستاد؟

 
 حميد عزيز، 

معضل . ادن و مقابله با هر معضلى نياز به اتحاد و سياست واحد کارگرى داردطبقه کارگر براى ايست
اخراج و ناامنى شغلى، مسئله معيشت خانواده کارگرى و کال زندگى با اين حقوق ها، دستمزدهاى 

همه اينها، مستقل از اينکه . معوقه، کار قراردادى و دهها درد ديگر جبهه هاى مبارزه کارگرى است
ر هر مرکز کارگرى کدامشان محور مبارزه روز طبقه کارگر است، اتحاد کارگران و هر روز و د

اتحاد کارگران را چگونه ميتوان تضمين کرد؟ يک رهبر . سياست راديکال کارگرى نقطه شروع آنست



عملى کارگرى ميداند که توده کارگر را ميتوان روى نارضايتى عمومى و به عبارتى سطح موجود و 
در فقدان وجود . اين خواست همه کارگران است"! اخراج نه. "ضى بميدان کشيدظرفيت اعترا

تشکلهائى که کارگران را مستقال در برابر دولت و کارفرما نمايندگى بکند، مجمع عمومى خود 
کارگران مهمترين و محورى ترين ظرف متشکل کردن و متشکل به ميدان آوردن کارگران حول 

 اندازه تامين اتحاد کارگران حول اعتراض شان به اخراج، سياست اما به. خواست روزشان است
سنتا و عموما دو روش در مبارزه کارگرى در مقابل . کارگرى و خواستى که مطرح ميشود مهم است

اول، خواست تعطيل نشدن و ادامه کار کارخانه و حفظ وضع موجود : سياست اخراج وجود داشته است
 ميگويند، و دوم، طرح خواستهائى که امنيت اقتصادى و اجتماعى که در غرب به آن پروتکشنيسم

اولى سياست سنديکاليسم و . زندگى طبقه و تامين آن را از محاسبات و سود و زيان سرمايه جدا ميکند
 . جناح هاى ناسيوناليست جنبش کارگرى است و دومى سياست راديکالها، سوسياليستها و کمونيستها

 
رشکستگى، بازسازى، تعديل نيروى کار، انتقال کارخانه به کشورى ديگر، اخراج عموما نتيجه و

سوال اينست که سياست طبقه کارگر در مقابل اين . خصوصى شدن و ديگر اولويتهاى سرمايه است
روند چه بايد باشد؟ آيا طبقه کارگر ميتواند در نقش مباشر اقتصادى بورژوازى و باال بردن نرخ سودش 

نشدن و ادامه کارى کارخانه و به اين اعتبار حفظ شغلش ظاهر شود؟ روشن است هر و نتيجتا تعطيل 
کارگر نميتواند دراز مدت مثال کار در . فعال کارگرى سوسياليست بايد به اين سياست پاسخ منفى بدهد

 و متقابال. معادن زغال سنگ را در بريتانيا پيش ببرد و يا در ايران صنايع نساجى را سرپا نگهدارد
سرمايه نميتواند طورى فعاليت کند که هم سودش را بدست بياورد و هم منافع کارگران و آينده شان را 

بنابراين سياست کارگرى در مقابل اخراج بايد از معيشت کارگر و دفاع . اين شدنى نيست. تضمين کند
وشنى است که بايد سياست ر"! يا کار يا بيمه بيکارى مکفى"شعار . از حقوق انسانى کارگر شروع کند
نميشود کارگر را هر وقت دلشان خواست به خيابان بريزند و در . در مقابل دولت و کارفرما گذاشت

به کارگر ارتباطى ندارد پول دارند يا ندارند و . مقابل زندگى خانواده کارگرى شانه باال بياندازند
 اگر کار دارد کار بدهد و اگر ندارد جامعه. کارگر بايد معيشتش تامين باشد. سودشان کم شده يا زياد

کارگر . ممکن است کسى بگويد نميتوان اين را به رژيم تحميل کرد و يا رژيم نميدهد. بيمه بيکارى بدهد
اگر به اين نتيجه ميرسد، آنوقت سوالش اينست رژيمى که ابتدائى ترين خواست کارگر را بعنوان انسان 

کارگران و حکومت کارگرى تمام آنچه را که . بايد جارو شودو شهروند جامعه نميتواند بدهد، تنها 
 . بورژوازى نميتواند و نميخواهد بدهد، در گسترده ترين شکل آن تضمين ميکنند

 
اتکا به مجمع عمومى کارگران، دخالت توده کارگر در سرنوشت خود و تضمين اتحاد کارگران حول 

طالبه و سياست راديکال کارگرى، اسکلت هر خواست و اعتراض محورى آنان، اعتراض متشکل با م
اينجا بايد تاکيد کرد اين سوال در مقابل طيفى ميليونى از کارگران . مقابله طبقه کارگر با سرمايه است

توليد کنونى در . طيفى از صنايع در ايران فرسوده اند. تنها معضل چند کارخانه نيست. ايران قرار دارد
يه داران ميتوانند همان کاال در بازار جهانى با نرخ پائين تر و مرغوب تر سرما. آنها گران تمام ميشود

. اين استفاده هميشگى سرمايه از کارکرد بازار جهانى است. اين موضوع اما جديد نيست. تهيه کنند
پارچه و شکر و برنج و چاى و غيره اگر ارزانتر قابل تهيه کردن هستند، بسيار روشن است که صنايع 

سياست . اين صنايع چشم انداز سرپا ماندن در چهارچوب امروز ندارند. ن در ايران ورميافتدقديمى آ
که اخيرا توسط سنديکاليستها در نيشکر و نساجيها و غيره مطرح شده، " دفاع از توليدات داخلى"

 سياستى ناسيوناليستى است که نقطه. اين مدل ايرانى همان پروتکشنيسم است. سياست کارگرى نيست
. است" خودى"شروعش نه منافع کراگر بلکه بردن نيروى کارگر پشت جناح هائى از سرمايه داران 

شما نميتوانيد براى گرفتن حق تان از کارفرما طرفدار توليد کارفرماى داخلى در مقابل بازار جهانى 
کارگر . کندکارگر اينجا مشاور اقتصادى بورژوازى ميشود بدون اينکه تامين سودش را تضمين ! شويد

دقيقا . اگر ميتوانست سود طبقه حاکم را همواره تضمين کند، خودش در موقعيت اخراج قرار نميگرفت
پس کارگر با . به اين خاطر اخراج ميشود که ديگر کارش با اين تکنولوژى به اندازه الزم سود نميدهد



ميتوانند از منافع آنى و آتى کارگران تنها . اين سياست به هيچ جائى نميرسد و توانش به هدر ميرود
مسئله تماما . طبقه خود و جامعه شروع کنند و با اين نگرش وارد مبارزه برسر اخراج و غيره شوند

. اينست که پيامدهاى اخراجها، حال به هر دليلى که باشد، براى کارگر و خانواده کارگرى مرگبار است
 "!يا کار يا بيمه بيکارى مکفى"، "!نوع استاخراج مم: "مقابله با اين وضعيت حرف روشن ميخواهد

 . برايتان آرزوى موفقيت و پيروزى دارم. دراين زمينه بيشتر صحبت ميکنيم
   

 فريبرز رها
من کارگر ايران . خيلی خوشحال هستم. آى دی يکی از مسئولين شما را از طريق دوستی دريافت کردم

 فريبرز رها. های مبارزه طبقه کارگر بنويسيدخيلی دوست دارم در رابطه با راهکار. خودرو هستم
 

 فريبرز عزيز، 
کارگران ايران خودرو، چه بعنوان مبارزات جانانه . متقابال از آشنائى با شما بسيار خوشحال هستيم

وضعيت وخيم ايمنى و . شان و چه به عنوان کارگران يک کشتارگاه طبقه ما، شهره عام و خاص هستند
در شرکت ايران خودرو چکيده اسارت طبقه ما در چنگال کثيف و خونين و مصائب غيرقابل جبران 
در باره روشهاى موثر مبارزه طبقه کارگر . اين وضعيت را بايد بهم ريخت. ضد انسانى سرمايه است

سياست محورى ما تاکيد بر راه . مرتبا در نشريه بحث کرديم و اين بحثها را متمرکزتر ادامه ميدهيم
امرى . يت و تثبيت جنبش مجامع عمومى منظم کارگرى در مراکز کارگرى ايران استانداختن و تقو

که تشکل کارگرى را دوفاکتو در شرايط امروز تحميل ميکند و خال فقدان تشکل را پرميکند و هم توده 
ه در توضيح اين نکته اينجا گوش. طبقه کارگر را براى مقابله با سرمايه داران و دولتشان بميدان ميکشد

 :اى از يک مطلب در نشريه را تکرار ميکنيم
 

فعال و رهبر کارگرى تنها وقتى ميتواند کارگر را بميدان بکشد و بدرجه اى تشکل و توان تشکلش "...
را نگاه دارد و حتى ارتقا دهد، که دقيقا روى محوريترين خواست و اعتراض کارگر در همان روز و 

 کارگران را به ميدان ميکشد و رودرروى کارفرما و سرمايه خواستى که کل. مقطع معين متکى ميشود
تشخيص سوال و سطح مبارزه کارگر در يک محيط کارگرى معين و يا حتی . دار و دولت قرار ميدهد

 و يا تشخيص درد عمومى جنبش کارگرى،  و - و نه سطح مبارزه طبقه کارگر بطور کلى-صنايع معين
دن آن در ميان کارگران، اينها يعنى تشخيص امکان و پتانسيل به مقبوليت و مشروعيت و حق بجانب بو

آنچه کارگر را بطور اتومات وارد صحنه نبرد برسر حقوق خويش . صحنه آمدن توده طبقه کارگر
ميکند متنى است که مبارزه و اعتصاب را موجب ميشود و متنى است که رهبر کارگرى ميتواند براى 

 .   کارگر تالش کندتنمتشکل کردن و متشکل نگاه داش
 

ظرفى که بتواند اين پتانسيل اعتراضى را آزاد کند، ظرفى که ساده و عارى از بحثهاى کليشه اى است، 
ظرفى که توده کارگر را مستقيما در امر عمومى اش شريک ميکند، ظرفى که ميتواند در مقابل 

 مجمع عمومى خود کارگرانبايستد، بورکراسى و مناسبات اربابى و فرقه اى و غيره در ميان کارگران 
اگر نماينده و يا . اولين خاصيت مجمع عمومى اينست که کارگر اختيارش را به کسى نميدهد. است

نمايندگانى انتخاب ميکند براساس توافق و اراده جمع و براى اهداف مشخصى انتخاب ميکند و بعدا 
مجمع عمومى آموزش کارگر و تضمين خاصيت ديگر . ميخواهد نتيجه را از همان مکانيزم بشنود

کارگر در مجمع عمومى و اعتصاب قدرتش . دخالتگرى مستمر کارگر براى منافع واقعى خويش است
خاصيت ديگر و مهمتر مجمع عمومى امنيت رهبر . را درمى يابد و در انفراد و انتظار ضعف اش را

جمع عمومى در ميان طبقه کارگر سنت م. کارگرى است که نيروى توده کارگر را پشت سر خود دارد
در سه دهه گذشته و بويژه در .  را دارد قديمى است٥٧ايران که تجربه شوراهاى کارگرى دوره انقالب 

سالهای اخير نيز مجمع عمومی يکی از ارکان اعتراضات و مبارزات کارگری بوده که توده کارگران 



اعى اتومات منتقل نميشوند، بايد به کار گرفته با اينحال سنتهاى اجتم. وسيعا در آن شرکت داشته اند
 . شوند و تحکيم و تثبيت شوند

 
نه نيازى به اجازه .  در شرايط حاضر استممکن ترين تشکل کارگرىمجمع عمومى مهمترين تشکل و 

کارگر به هر دليل که تشخيص ميدهد . و ثبت دارد و نه هيچ فرمول غامض و اساس نامه اى ميخواهد
تصميم ميگيرد . طر است در صحن کارخانه، در غذاخورى و غيره مجمع عمومى ميگيردمنافعش در خ

مجمع عمومى در دوره اعتصاب بيشترين . و براى اجراى تصميماتش نمايندگانش را انتخاب ميکند
قابليت را دارد چون کارگران دسته جمعى ميتوانند در هر مورد سياست و تاکتيک شان را تعيين کنند و 

تجارب مجمع عمومى در نساجيهاى کردستان در متن اعتصاب نمونه بسيار .  پشت آن بروندمتحدانه
 . ارزنده اى است

 
اگر واقعا کسی دردش متشکل کرده . تشکيل مجمع عمومى بطور منظم يعنى تحميل تشکل کارگرى

فوری کارگران در مقياس وسيع و سراسری است، مبرمترين کارش در شرايط امروز تالش برای 
تشکيل مجامع عمومی کارگری بشکل منظم و تبديل آن به يک سنت قوی و کارا در جنبش کارگری 

وجود يک جنبش مجمع عمومی کارگران در متن هر اعتراض و اعتصاب، پايه اصلی وجود يک . است
مجامع عمومى کارگرى امروز با هر تغيير تناسب قوا به نفع . جنبش شورائی کارگری فردا است

شوراى کارخانه متکى به مجمع عمومى است . يتوانند فورا به شوراهاى کارگرى تبديل شوندکارگران م
بنابراين اگر . شورا يعنی مجمع عمومی داير. و مجمع عمومى رکن اساسى شوراى کارگرى است

فعالين کارگرى ميخواهند در شرايط و تناسب قواى امروز امر تشکل کارگرى را پيش ببرند و 
شکل کنند، راهش کندن فعالين کارگرى از محيط طبيعى شان و متشکل کردن در کارگران را مت

اين روش سازمانهاى چريکى و غير کارگرى قديم بود . نهادهائى بيرون موجوديت واقعى طبقه نيست
که کارگر را از محيطش ميکند و در هسته ها و جمعهايى متشکل ميکرد که از کارگر و اعتراض 

محافل و جمعهاى رهبران و فعالين کارگرى هميشه و همواره وجود داشتند و . کارگرى بريده ميشد
اما کار رهبر عملى و فعال کارگرى در محيط کارگرى، يعنى محل کار و محل . وجود خواهند داشت
به ديگر دوستان ...". امر متشکل کردن کارگر در اين محيطها صورت ميگيرد. زندگى کارگران است
 . موفق و پيروز باشيد. سالم من را برسانيد

  
 سهند پرواز

 .زنده باشيد. دوستان عزيز خواستم با اين اميل اعالم حمايت و همکاری کنم
 

 سهند عزيز،
اردوى آزادى و برابرى براى پيروزى نياز . از آشنائى با شما و اعالم حمايت و همکاريتان خوشحاليم

انى شود و صداى همگانى با سياست انقالبى و صداى ما بايد همگ. به قدرتمند شدن هرچه بيشتر دارد
شاد و تندرست . به صف مبارزه براى تحقق آرمانهاى واالى انسانى خوش آمديد. کمونيستى ما بيان شود

 .* باشيد
 
 

  ٣٠نامه ها، شماره 
 

 در رابطه با مقاله آقاى محمود احمدى 
خود نويسنده در اين رابطه اظهار .  دادنبايد هر جرم و جنايتى را به اسالم نسبت. اسالم دين آزاديست

آرده پدر و مادرى پاآستانى، پس بهتر بود اين رو هم نمى نوشت آه در پاآستان اسالم به صورت 
افراطى و آامال بسته براى زنان و دختران وجود دارد و مردان و زنان پاآستانى با اين جور اعمال 



در حالى در اسالم واقعى چنين . ورد مى آنندفرزندان خود به خصوص با دختران بسيار خشن برخ
چيزى وجود ندارد و قانونى آه بگويد پسر يا دخترى به جرم نوع لباس و رفتار اجتماعى و َتَبعَيت 
. نكردن از پدر و مادر مسلمان خود بايد مورد آزار اذيت و يا احيانا محكوم به مرگ باشد وجود ندارد

عربستان و همچنين نقاطى از ايران با چنين موضوعاتى روبرو البته در آشورهايى مثل پاآستان و 
 با تشكر فرزين. هستيم

 
 فرزين عزيز،

اين دختر . نامه ات را چاپ کرديم تا اگر محمود احمدى خواست جوابى بدهد وارد ديالوگ با شما شود
جنايتى بجز آيا منشا چنين . نازنين و بيگناه در قلب دمکراسى غربى بدست والدينش کشته شده است

عقايد و تعصبات ارتجاعى آنهاست که هر روزه در کشورهاى اسالم زده به وفور پمپاژ ميشود؟ آيا 
اش با ده سانتى متر باال پائين شدن " شرف"کسى که قتل ناموسى مرتکب ميشود، کسى که فکر ميکند 

کرده که که براحتى آب دامن زن بهم ميريزد، کسى که ديدگاههاى مذهبى و مردساالر تا اين حد فاسدش 
خوردن فرزند دلبندش را براى عدم رعايت قوانين اسالمى ميشکد، آيا چنين فردى از کره مريخ تاثير 
گرفته است؟ غير ازاين است که دارد با خلوص نيت و مثل پيامبران اسالم فرزند خودش را در راه خدا 

هيچ مذهبى با آزادى و برابرى انسان قابل نه اسالم و نه . ميکشد؟ فرزين عزيز، اسالم دين اسارت است
اسالم و مذهب و خدا . دين و مذهب کارش اينست که از انسان واقعى سلب اختيار کند. جمع نيست

بشرى که ناتوان از درک شرايط خويش و ناتوان از ارائه راه حلى براى نجات . ساخته دست بشر است
رد و مخلوع خود را ستايش ميکند و برده آن از وضعيت اسارتبار خويش است، به مذهب پناه ميب

قرآن و قوانين اسالم مملو از فاکت . الزم به جنگ فاکت نيست. من هم اسالم را خوب ميشناسم. ميشود
تاريخ واقعى اسالم هم چه در قديم . کشتن و زدن و سربريدن کسانى است که فرمان خدا را اجرا نميکنند

خيلى به دنياى واقعى " اسالم واقعى و اسالم آزاد"بحث . دو چه در دوره معاصر همين را ميگوي
اگر اين بحث توانسته بود چهره خونين اسالم را روتوش کند، تا حاال سروش و . نامربوط است

اسالم ميانه . "و دو خرداد و خاتمى و شيرين عبادى خاکى برسرشان ريخته بودند" دگرانديشان مذهبى"
بازى در اين اليه ها تنها ميتواند . و ارتجاعى اسالم سياسى هستنداجزا جنبش واحد " رو و افراطى

وارد اين فرمولبنديها و . نيروى انسانهاى شريف را در خدمت ارتجاع ضد زن و ضد جامعه قربانى کند
 .موفق و پيروز باشيد. چشم بنديهاى توده ايستى نشويد

 
 آزات بلوچ

تار و سرکوب از کران تا بکران رژيم ضد انسانی رفقا کش! خسته نباشيد! با سالم و درود فراوان
جمهوری اسالمی ايران جريان دارد، اين کشتارهای سبعانه و ددمنشانه در سيستان و بلوچستان؛ چند 

جای بسی تاسف و تالم است که جريانات پيشرو و مخالف حکم اعدام در . برابر نقاط ديگر ايران است
ات مسلحانه و درگيريهای مسلحانه در بلوچستان ميرود که شکل مبارز. اين باره سکوت کرده و ميکنند

مردم هرچند از درگيريها پرهيز نمودند؛ اما حاکميت آنها را . اصلی جريان مبارزات را تعيين نمايد
هر جوانی که دستگير . وادار ساخته و موج وحشت و ترور دولتی بر جامعه حکمرواست" عمال

با دستگير شدنش صادر شده و " ها روبرو بوده، و حکم اعدامش عمالميشود، با وحشيانه ترين شکنجه 
فاشيست ترين و ساديست ترين جريانات درون حاکميت، برای ! از هيچگونه محاکمه ای خبری نيست

. ليست اعداميان بلوچ؛ گواه حقيقی ماجراست. امنيت و کشتار بلوچها به بلوچستان گسيل شده اند
قاچاقچی و امثالهم باندهای .  نام ديگر و نام مستعار ملت بلوچ گرديده اندقاچاقچی و اشرار و امثالهم

در اين مورد ذره ای بخود زحمت داده و به سايتهای " لطفا. حاکم و درون حاکميت در منطقه ميباشند
وقت سکوت نيست؛ هنگام فرياد . بلوچها و جريانات سياسی بلوچ مرجعه نموده و اطالع حاصل نماييد

 آزات بلوچ! موفق و سربلند باشيد.اميد آنکه بتوانيم همه جانبه ديده و قضاوت نماييم به ! است
 

 آزات بلوچ عزيز، 



نيروهاى پيشرو و "ما شاهد نيستيم که . رژيم اسالمى رژيم اعدام و کشتار در ايران و منطقه است
نقالبى از جمله کمونيسم نيروهاى پيشرو و ا. در مقابل اعدام در بلوچستان سکوت کرده باشند" انقالبى

کارگرى مخالفين سرسخت اعدام در تمام اشکال آن هستند و براى جامعه اى عارى از اعدام مبارزه 
 اکتبر و الغاى مجازات اعدام در قطعنامه اخير ١٠ادبيات مکتوب ما و مبارزات پرشور کمپين . ميکنند

ت که در اپوزيسيون کمونيست کارگرى و سازمان ملل، حاصل تالشهاى جنبش بين المللى عليه اعدام اس
ما با تمام اشکال اعدام از دولتى، غير دولتى، . چپ در ايران نيز مدافعان شناخته شده اش را دارد

امثال . ما اعدام را کشتن آگاهانه و قتل عمد ميدانيم. ، صحرائىه عشيره اى و غيره مخالفيم"انقالبى"
ر بلوچستان راه انداخته ربطى به مردم آزاديخواه در عبدالمالک ريگى و فرقه اسالمى اى که د

درست مانند نيروهاى القاعده در " مردم بلوچ"کسى که بنام . بلوچستان و کارگر و زحمتکش ندارد
اگر منظورتان از . عراق جلوى دوربين سرميبرد، تفاوتى با خلخالى و الجوردى و قاتلين بنام ندارد

 . ارزه و اهداف اش سراپا ارتجاعى استاينست، اين مب" مبارزه مسلحانه"
 

سرکوبگرى جمهورى اسالمى در بلوچستان و هر جاى ديگر ايران براى مردم کارگر و زحمتکش 
پاسخ سوسياليسم کارگرى به اين وضعيت تالش براى سرنگونى جمهورى اسالمى و رفع . روشن است

ما . بختى و برابرى و رفاه همگان استتمام اشکال تبعيض و نابرابرى و ايجاد جامعه اى متکى به خوش
با اعدام قاچاقچى و اشرار هم مخالفيم، چون معتقديم دليل اجتماعى اين معضالت را بايد در جاى 

رژيم . اعدام پاسخ هيچ مشکلى نيست و تنها بر دور باطل جنايت آگاهانه ميافزايد. ديگرى جستجو کرد
 است و صالحيت حتى محاکمه اشرار و قاتلين را اسالمى جزو شرورترين دولتها و باندهاى آدمکش

. است را قبول نداريم" ملت بلوچ"با اينحال اين نکته شما که باندهاى قاچاق و اشرار نام مستعار . ندارد
نه مردم در بلوچستان خود را با اين گروهها يکى ميدانند و نه اين گروهها جرات ميکنند خود را نماينده 

را همه " مقابله با اشرار"است رژيم اسالمى مبنى بر سرکوب مردم تحت عنوان سي. مردم بلوچ بدانند
 . درغلتيد" مردم بلوچ"اما نبايد به دفاع از اشرار و قاتلين و ارتقاى آنها به . جا بايد افشا کرد

 
. کارگران و سوسياليستهاى مننسب به بلوچ را هم ميشناسيم. جريانات قوم پرست بلوچ را هم ميشناسيم

ا در کنار جنبش آزادى و برابرى و سوسياليسم و وحدت و همبستگى طبقاتى کارگران در ايران و م
شما هم بجاى دفاع از قوم پرستى . جهان هستيم و نه در کنار جنبشهاى خلقى و قومى و ملى و اسالمى

 . * موفق و پيروز باشيد. بلوچ به اين صف انسانى بپيونديد
 
 

  ٣١نامه ها، شماره 
 

 ا عزيز،بردي
از همکاری . نامه شما در مورد چگونگی عضويت در حزب دريافت و برايتان فرم عضويت ارسال شد

پيشاپيش ورودتان را به صفوف مبارزه برای يک دنيای بهتر و برپائی جامعه آزاد و . با شما خوشحاليم
 .برايتان آرزوی موفقيت و پيروزی داريم. سوسياليستی تبريک ميگوئيم

 
 ئی از دوسوردلفمهدی فدا

 ساله پناهنده و تقاضای شما مبنی بر خبررسانی در اينمورد 28خبر ناگوار خودسوزی يک جوان 
دفتر . افشاگری و خبررسانی البته الزم است اما نميتواند مانع تکرار چنين فجايعی شود. دريافت شد

 با چنين تراژديهای راه مقابله. پناهندگی حزب بزودی کارش را در کشورهای مختلف شروع ميکند
اميدواريم که شما هم در محل . ناگواری متشکل شدن پناهجويان و روآوری به مبارزه متشکل است

 . موفق و پيروز باشيد. زندگيتان در اين تالش سهيم شويد
 



 هيوا سنه
من راستش سوالی دارم که خودم هم شک دارم طرح اين سوال . رفقا با عرض سالم و آرزوی ديدارتان

اين آقای آسنگران از رهبری حزب کمونيست کارگری در هر مطلبش به . در در نشريه درست استچق
. من اين کلمه را از آدمهای غير سياسی و کسانی که خوشنام نيستند زياد ميشنوم. بقيه بچه محصل ميگه

 .قربانتان هيوا از سنه. سوالم اينست چرا يک انسان سياسی از اين کلمات استفاده ميکند
 

 هيوای عزيز،
متاسفانه برخی از دوستان سابق ما راديکاليسم و فرهنگ پيشرو را با ادبيات و فرهنگ عقب مانده ترين 

بزعم ! ترند" راديکال"فکر ميکنند هر اندازه رکيک تر حرف بزنند . اقشار جامعه عوضی گرفته اند
وجه نيستند که نفس تحقير کردن مت. خودشان با استفاده از اين کلمات مخالفين شان را تحقير ميکنند
يک کمونيست علی القاعده تالش ميکند . فرهنگ فاسد جامعه بورژوائی و فرهنگی ضد کمونيستی است

. با مخاطبش برخورد برابر داشته باشد و اگر فضيلتی دارد آن را در قدرت استدالل و اقناع نشان دهد
 و مردساالر را الگوی خود قرار ميداديم و نيازی  فئودالی–اگر غير از اينبود همه بايد فرهنگ سلطنتی 

معموال در جوامعی مانند ايران نوعی ادبيات و . به نقد مستمر اخالقيات و فرهنگ مسلط جامعه نبود
تکيه کالم را ميتوان در اقشار منسوخ و کاله مخملی ديد که زن و کودک و پير را تحقير ميکند و با 

هم جزو اين نوع " سوسول"و " بچه محصل. "خاطب قرار ميدهدصفات و القاب مشخصی افراد را م
 البته در چهارچوب –ادبيات است که از جانب مردان از نظر جسمی قوی و سرد و گرم چشيده 

در اين فرهنگ پوسيده جوان بودن و .  به جوانترها و بی تجربه ها و رقبا اطالق ميشود-خودشان
چماقی است برای ساکت کردن طرف و به تمکين کشاندش اين موقعيت . محصل بودن ظاهرا جرم است

آقای آسنگران يا . در مقابل لمپنهائی که عار دارند درس بخوانند و از طريق ديگری روزگار ميگذرانند
اگر دومی باشد جای بسی تاسف .معنی اين کلمات را نميفهمد و يا ميفهمد و ترجيح ميدهد اينگونه باشد

 دانشجويان چپ و سوسياليستی که با اعتراضات پرشورشان دنيا را متوجه طبق طبقه بندی ايشان. است
هفتاد درصد جمعيت ايران که نسل جوان در رده های سنی مختلف ! هستند" بچه محصل"خود کردند 

کمونيسم از برابری بيقيد و شرط انسان ! هستند در همين کاتاگوری عقب مانده ايشان جای داده ميشوند
 و سايز و جنسيت و موقعيت اجتماعی را به سياق فرهنگ جامعه بورژوائی در شروع ميکند و سن

جامعه امروز به لطف مبارزات سوسياليستها و آزاديخواهان . تبئين حق انسان و حرمت او وارد نميکند
جای تاسف . تا اين حد رشد کرده که ظاهرا حقوق برابر انسانها را در در چهارچوبهائی پذيرفته است

دست در انبان فرهنگ عقب مانده ترين " کمونيست"ت که هنوز افرادی پيدا ميشوند که با نام عميق اس
و اين تنها نشان ميدهد که سوسياليسم شان تا چه اندازه سطحی و پوک است و . اقشار جامعه ميکنند

کرده اخالقيات و فرهنگ متناسب آن نيز مجوز استفاده کردن از هر روشی را عليه مخالفينشان صادر 
متاسفانه اين تيپ اجتماعی در حزب کمونيست . اين تازه از خصوصيات کمتر مضر ايشان است. است

با اينحال اين حزب انسانهای شريف و محترم هم . کارگری دارد رشد ميکند و فعال ميدانداری ميکنند
موفق و .  نه واقعیاين نه منصفانه است و. زياد دارد که نبايد حسابشان را با امثال ايشان يکی دانست

 . پيروز باشيد
 

 رامين تيرانداز  
به عنوان . اين ايميل يک درد و دل صميمانه است با تمام رفقای حزب اتحاد کمونيسم کارگری. با درود

اميدوارم که فرصت داشته باشيد تا مطالعه کنيد و در اين نامه پايان . 2008آخرين ايميل ما در سال 
 : د سالی، ما را همراهی کني

 
شايد تلخ ترين سال زندگی علی جوادی . با تمام اتفاقات خوب و بد به پايان رسيد. امسال هم تمام شد
حال در جشن سال جديد ديگر در کنارش نيست ولی ما هم به ياد .  را از دست داد زوياامسال بود، چون

 و انقالبی از حزب امسال در يک اقدام سخت و اجباری. زويا و در کنار علی جوادی خواهيم بود



از .  را با حزب اتحاد کمونيسم کارگری آغاز خواهيم کرد2008کمونيسم کارگری جدا شديم و سال 
نزديک ترين و صميمی ترين رفقای مبارزاتی خودمان به خاطر اين تصميم بسيار تهمت ها و ناسزاها 

ای خودش را در خانه ها و در شنيديم و حتی تلويزيون را که می رفت تا با اجرای برنامه های زنده ج
در قالب جوانان حزب . قلب مردم آزاديخواه ايران باز کند را رها کرديم تا رفقا انگ ديگری بر ما نزنند

اتحاد کمونيسم کارگری وارد گود مبارزات شديم و توانستيم در روز کارگر و روز دانشجو پرچم سرخ 
می خواستيم بگوييم و .  جمله کليشه ای ما را خسته کردهاما گفتن اين. سوسياليسم را به باالی سر ببريم

پس ...  سال داريم همين را می گوييم ولی 28بنويسيم امسال سال آخر حيات اين نظام است اما ديديم 
بايد جواب اين . بايد راه حل را بيابيم. بايد عيب کارمان را پيدا کنيم. بهتر است ديگر اين را نگوييم

اين . نظام شکستنی تر از آنچيزی است که فکرش را بشود کرد. اينطوری بهتر است. يممعادله را پيدا کن
ما سعی می کنيم اين حس را در مردم ايجاد . همه ترس و وحشت ساختگی بايد از ميان برداشته شود

 با همه حادثه هايش 2007سال . اگر موفق شديم مطمئن باشيد امسال واقعًا نظام رفتنی است. کنيم
 .  را به اين اميد آغاز کنيم که ما می توانيم پيروز شويم2008سال .  و رفتگذاشت

با احترام، رامين تيرانداز، از طرف تمام جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تهران،                    
   تهران11/10/1386سه شنبه  

 
 رامين تيرانداز عزيز،

اين حقيقتی سوسياليستی است که . ای شما عاطفه و درک موقعيت ديگران موج ميزندهميشه در نامه ه
. نه تنها در ابراز همدردی انسانی بلکه در تالش و انقالبيگری شما رفقای عزيز هم قابل مشاهده است

درک . حزب اتحاد کمونيسم کارگری و سنت کمونيستی هيچوقت اسير کليشه سازی نبوده و نبايد باشد
يت و شرايط جنبش مان، رفع موانع سازمان گری و تامين رهبری آن، تالش برای پيشروی و موقع

تثبيت دستاوردها، داشتن مرز روشن با منش و روشهای چپ راديکال و غير کارگری و غير مارکسی، 
ما موظفيم مسير پيروزی . و گم نکردن افق پيروزی و ملزومات آن بنياد های اساسی کار ما هستند

بقول شما بايد پاسخ معادله موجود را بدهيم و در اين پاسخ . ب کارگری و کمونيستی را هموار کنيمانقال
رفقای عزيز جوانان حزب اتحاد کمونيسم . به چيزی کمتر از پيروزی تمام عيار کارگری رضايت ندهيم

 اردوی آزادی و به اميد سالی پر تالش برای پيشروی. کارگری درودهای گرم و رفيقانه ام را بپذيريد
 . موفق و پيروز باشيد. برابری و سوسياليسم در ايران

 
 ساعت شنی يا اتمی

ا                         ن سريال ب ه اي ساعت شنی سريالی است جديدًا توسط حاتمی آيا ساخته شده و پخش می شود، حال اينك
ايی از    ولی اين برنامه فعًال گوشه     . چه نگرشی ساخته شده و چگونه به پايان خواهد رسيد معلوم نيست             ه

ان،              : مسايل زير را به نمايش گذاشته      وقی آودآ فقر، فرهنگ مرد ساالرانه، اعتياد، بی خانمانی و بی حق
تانه يك               سان دوس ودآی بی سرپرست و حس ان ازايی، نگه داری آ ودن ن بی ارزشی آار انسانها، تابو ب

 . زن و نگه داری جنين در رحم برای ديگری
 

ا پاسخ در                    با تماشای آن چراهای زيادی د      د ام ا نمی ده ه آنه ر ذهن بيننده پديد می آيد آه سريال جوابی ب
اآم      . اين است آه سريال عاملين ايجاد چنين جامعه ای را به معرض نمايش نمی گذارد               افكار و شرايط ح

. بر جامعه نتيجه سلطه طبقه حاآمه است، طبقه حاآمه جامعه ما هم آه سرمايه داری اسالم سياسی است             
ده                             استثما ان و دستگاه عقب مان انی آودآ ر، فالآت، بی خانم زی جز فق تكش چي شر زحم ر هر روزه  ق

د آورد               ی      . سياسی هم چيزی جز مرد ساالری، زن ستيزی برای جامعه به ارمغان نخواه ًا چه ترآيب واقع
ه       رمايه داری ب ان س شورهای جه ی از آ ه در خيل الی آ م فرماست در ح ه حك راين جامع ت ب از حاآمي

ارگر را              تنهاي وق آ ی با ابزار سرآوب خود يعنی بازار آزاد و فرديت انسانها به عنوان اساس جامعه، حق
انده        ودك، دستگاه                      . به يك دالر در روز رس وقی آ تيزی، بی حق اق زن س ا اضافه شدن چم د ب  100ببيني



سار  هزار اعدام در حد فاصل ده سال و عقب ماندگی علمی و فرهنگی مذهب، طبقه حاآم چه سگهای                     اف
 .گسيخته ای خواهند بود

 
ه اسم سريال                         البته اگر حاتمی آيا اين دست مسايل را هم می خواست در سريال خود به نمايش بگذارد آ

اره می          ! می شد ساعت اتمی نه شنی      م اش ن سريال ه ان اي ولی خب به يك حس نوع دوستی بين نقش زن
د               شود آه در حل اين معضالت و بعضی جاها فرار از دست آنه             م ديگر دارن ه ه ا سعی بر آمك آردن ب

ين آسی ديگر در رحم خود است                          ابو شكنی و نگه داشتن جن ه       . آه بزرگترين نمونه آن ت اه دادن ب ا پن ي
ه آن است  د نمون ل دارن ن قبي ه مشكالتی از اي م آ ه ه ان ديگر در خان ام مجادالت و . زن خب در پس تم

سان            وق ان سان، حق ری و شكوفايی و              تالشهای ما در جامعه موقعيت ان سان، براب سان، آزادی ان اه ان ، رف
ه                       . حرمت انسانها نهفته است    ر علي ارزه ب شكل شدن و مب ايی از شرايط موجود مت ا راه ره ولی خب تنه

ه متضمن            ستی است آ تماميت سرمايه داری و دستگاه حاآمه آن بر جامعه و استقرار جمهوری سوسيالي
 .با درود های آمونيستی، رضا تابان. اشدآزادی، برابری و رفاه حال همگان می ب

 
 رضا تابان عزيز،
. من اين فيلم را نديده ام اما نامه شما تصويری از خط و پيام حاکم برآن بدست ميدهد. دستتان درد نکند

معموال در جوامع سرمايه داری هميشه متد بررسی مشکالت در يک دايره و سيکل باطل دور ميزند که 
در ايران اسالم زده نيز رعايت . م موجود بعنوان مسبب اين مشقات زير سوال رودقرار نيست خود نظا

بطور کلی اولويت انسانی نقطه عزيمت نقد نيست چون اين . و آبروداری اسالم هم اضافه شده است
نشريه يک دنيای بهتر . اولويت با اولويت سود و سرمايه و به اين اعتبار نظام مدافع آن در تناقض است

از شما و . نقد کتاب و فيلم از دريچه تحکيم نگرش انتقادی و سوسياليستی در جامعه استقبال ميکنداز 
 . موفق و پيروز باشيد. دوستان ديگر که در اين زمينه ها عالقه مند اند دعوت به همکاری بيشتر ميکنيم

 
 تبريک سال نو

متقابال . فرستادند صميمانه تشکر ميکنيماز خوانندگان نشريه، دوستان و رفقائى که پيام تبريک سال نو 
بگذاريد اميدوار باشيم که گذشت زمان و منافع ارجح . سال نو را به همه شما عزيزان تبريک ميگوئيم

جنبش کمونيستى طبقه کارگر براى آزادى جامعه، نيروهاى کمپ آزادى و سوسياليسم کارگرى را در 
 . ندجبهه هاى نبرد طبقاتى عليه سرمايه متحدتر ک

 
 کاميار آزادمهر

 پيرامون پلنوم دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
پلنوم دوم حزب به خوبی برگزار شد و يک موفقيت ديگر در کارنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

اين پلنوم حرف های بسياری را با خود داشت و حقايقی را برای آن ها که نمی خواستند باور . ثبت شد
حضور . اين حقيقت که ما می توانيم نه فقط حزب خود بلکه جامعه را سازمان دهيم. کنند برمال کرد

فعال اکتيويست های ما در اجتماعات مختلف در داخل و خارج در همين مدت کوتاه اين ادعا را ثابت 
 .می کند

 
 که کاری.  ماهی که گذشت بوده است6شايد اين بزرگترين وظيفه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اين 
خيلى ها عليه ما شعار دادند، غرض ! از نظر بسياری از هم رزمان سابق ما غير ممکن می نمود

ورزانه تالش کردند ما را منزوی کنند، کليشه وار جمالتى را تکرار کردند، اما انگيزه و ريشه ما 
 .قويتر از آن بود و هست که فکر ميکردند

 
ندی و ثبات سياسی و گرفتن اتوريته الزم، از حرکت به حزب اتحاد کمونيسم کارگری در کنار تشکل ب

تا هم اکنون تشکيالت داخل حزب در . سوی تبديل شدن به يک حزب سازمانده و تاثير گزار بازنماند



مبارزات دانشجويی، کارگری و زنان براى ايفاى نقش شايسته و کمونيستى تالش کرده و ما نتيجه اين 
ما پاهايمان را هرچه محکم تر بر روی زمين کوبيده ايم بدون اينکه خود . تالشها را هرچه بيشتر ميبينيم

کار . ما برای آنچه شايسته کمونيست بودن است خيز برداشته ايم. را در توهمات شيرين غرق کنيم
 ماه با همه مشکالتی که داشتيم نشان داد که می توانيم به اين هدف 6 ساعته ما در اين 24فشرده و 

بايد همچنان به فعاليت های خود ادامه داده و ريشه های خود را در اعتراض .  رسيمبرسيم و می
 !بايد همچنان در دنيای واقعی بر عليه دشمنان واقعی بلند شويم. کارگری و دانشجويی و زنان بگسترانيم

بسياری از اعضای جديد . اگرچه کمبود هايی نيز هست اما ظرفيت برطرف کردن آن ها نيز هست
اما اين حزب متعلق به .  اتحاد کمونيسم کارگری هنوز آنطور که بايد نقش خود را بازى نکردندحزب

اين حزب ما است و بايد . تمام کسانی است که برای اهداف مشترک کمونيستى کارگرى تالش می کنند
ما رفتن در سال جديد بايد هدف . به دست ما ساخته شده و بعنوان يک گلوله آتشين به قلب دشمن برود

تشکيالت داخل بايد بکوشد تا جايگاه خود . به سوی ساختن تمام عيار يک حزب سازمانده و رهبر باشد
 ! را در حزب پيدا کرده و در کنار آن چهره های خود را به جامعه معرفی کند

 
 کاميار بسيار عزيز،

ور نسل جديد درود فرصت را غنيمت شمرده و مجددا به شما رفقاى عزيز، به شما کمونيستهاى پرش
ما همواره تاکيد کرديم و مجددا . اراده انقالبى ويژگى کمونيسم مارکس و منصور حکمت است. ميفرستم

تاکيد ميکنيم که بايد از کنار تبليغات نازل با تاسفى رد شد و مشغول جنگ بى امان عليه بورژوازى و 
ال کسانى که به اين دنيا عادت کرده اند دنياى فرقه اى و کوچک را بايد به ح. نظام منحط اسالميش شد

ما نبايد دشمن اصلى و هدف اصلى . واگذاشت و به مسائل و سواالت واقعى انسانهاى واقعى پاسخ داد
ما نبايد سالح نقد تيز و مارکسيستى را يک لحظه زمين بگذاريم اما همين جنبه و . را گم کنيم

ما نبايد يک ذره تنمان را به .  بورژوازى باشدخصوصيت ما بايد بدوا متوجه نيروهاى بستر اصلى
همانطور که بدرست اشاره کرده اى ما بايد . توهمات و تبليغات خودخشنود کن چپ راديکال بزنيم

نيرويمان را مستقل از مرزهاى جغرافيائى منسجم و متحد کنيم و در نقشه اى واحد به جان جامعه 
هيچ انسان عاقلى از کمونيستهاى اين . ت مان بشدت باالستما فرصت زياد نداريم اما مسئولي. بيافتيم

دراين اوضاع پيچيده . دوره نميپذيرد در يک شرايط بغرنج مشغول مسائل و سواالت حاشيه اى باشند
اعتراض سوسياليستى در جامعه خط و رهبرى و سازمان ميخواهد و حزب کمونيستى اگر هسته فشرده 

دست شما عزيزان را . باشد، هرچه باشد حزب کمونيستى نيستدر متن اين اعتراض سوسياليستى ن
 .*   بگرمى ميفشارم و بهترين ها را برايتان آرزو دارم

       
 

  ٣٣نامه ها، شماره 
 

 دادا کمون
جناب آقاى دانشور  . سالم و تبريك سال جديد ميالدى و با آرزوى  سالى موفق براى شما و تمامى رفقا

خواستم .  مدانلو هستم و چون چند روزى هست آه از ايشان خبرى نداشتممن يكى از دوستان آقاى
مزاحم شما شوم و  به اطالع برسانم متاسفانه آليه سايت هاى شما در مشهد فيلتر شده است و بدون 

. البته اين مطلب را نيز خدمت خانم نورى اطالع داده ام. پروآسى امكان دسترسى ميسر نمى باشد
. سالم مرا خدمت خانم ماجدى رسانيده و از ايشان بخاطر قلم شيوايشان تشكر نمائيدضمنا خواهشمندم  

 با تشكر دادا آمون. مخصوصا در مورد مقاله اى با عنوان نامه سرگشاده به رهبرى  ح  ك  ك
 

 رفيق دادا کمون عزيز،



اديم و تالش با تشکر از خبر به موقع شما در مورد سايت، مراتب را به مسئول فنى سايت اطالع د
در مورد نامه ديگرتان و مسئله ارتباطات جديد جداگانه . ميکنيم که مسئله فيلترينگ را بطريقى حل کنيم

 . با آرزوى موفقيت و تندرستى شما. با شما تماس ميگيريم
 

 با تشکر
دوستان گرامى، با تشکر پيامهاى شما در سالروز درگذشت زويا عزيز دريافت و براى رفيق على 

 .   موفق و تندرست باشيد. دى ارسال شدجوا
 

 عليرضا
اين ملت چطور توی اين سرمای استخون ترکون با  نيستيد که ببينيد. جاتون اينجا توی ايران خيلی خاليه

دارن . حيرون يه لقمه نون شدن. به دست در به در دنبال نفت می گردن پيت نفت. نبود گاز سر می کنن
اين بی گازی هر چی  .فحشه که نثار سردمداران اين مملکت می کنندمی خورن و يکريز  همديگر رو

 .انداشت يه خدا بيامرزی برای شاه داشت و يه غلط کردم برای انقالبی ه
 

 عليرضا عزيز،
اين چه منطقى است که فجايع ناشى از عملکرد يک حکومت را به پاى انقالبيونى مينويسد که براى 

يت امروز و تحميل فقر و گرسنگى و سرما و بيمارى و هزار درد زندگى بهترى مبارزه کردند؟ وضع
ترديدى نيست که هميشه کمبود باعث . يعنى جمهورى اسالمى: ديگر را بايد به پاى مسببين آن نوشت

پائين آوردن توقع مردم، ايجاد فضاى ناامنى و نگرانى، و چه بسا رقابتهاى ناشى از اين نگرانى براى 
هم مضر است و هم غير " دارن همديگر را ميخورند" اما اين تصوير که مردم .رفع مايحتاج ميشود

. حتى اگر مردم در اثر کمبود شديد در چنين وضعيتى بيافتند هنوز مقصر رژيم است نه مردم. واقعى
ميشود، به اندازه کافى گوياى واقعيت هست و " فحشهائى که بکريز نثار سردمداران مملکت"همان 

ر شهرهاى مختلف را بايد تصوير واقعى تر جامعه و منش مردم در قبال اين وضعيت اعتراض مردم د
و البته براى طرفداران رژيم شاه و کال منطقى که بين بد و بدتر گير کرده ". خوردن همديگر"ديد نه 

. است، جمهورى اسالمى و ابعاد جناياتش وسيله اى براى اعاده حيثيت از رژيم ارتجاعى سلطنتى است
اموش نکنيد که نسلى از همين مردم، شاه و حکومتش را سرنگون کردند و اتفاقا اين اسالميون کسانى فر

يعنى تالش طبقه .  تمام کنند۵٧بودند که ماموريت شان اينبود که کار ناتمام شاه را در قبال انقالب 
 کارگر و مردم رژيم اسالمى از نقطه نظر تالش طبقه. کارگر و مردم براى تغيير را درهم بکوبند
انقالبيونى که شاه و ساواک و فقر و اختناق سلطنتى . آزاديخواه ايران ادامه حکومت سلطنت است

اگر چرخ . آن انقالب کمترين ربط به اسالم و اسالمگرائى در ميان مردم داشت. نخواستند محق بودند
 که بايد و ميتوان کرد اينست  قرار بگيريم، کارى۵٧تاريخ به عقب برگردد و دوباره در شرايط انقالب 

آنچه در آن انقالب غايب . که عليه رژيم اختناق سلطنتى سرمايه داران انقالب کرد و آن را بزير کشيد
بود و ميتوانست فرجام انقالب را متفاوت کند، آمادگى سياسى و تشکيالتى طبقه کارگر و کمونيسم براى 

پاسخ معضالت واقعى امروز را نميتوان با نستالژى . کسب قدرت و ايجاد يک جامعه آزاد و برابر بود
برعکس، راه اينست که حکومت خدا و سرمايه را در . براى شاه جواب داد" خدا بيامرزى"و توسل به 

دوست . ايران سرنگون کرد و به بيش از صد سال سلطه ارتجاع ملى و سلطنتى و اسالمى پايان داد
اگر ميخواهيد دردى از . اين را ديگر بايد هر کسى فهميده باشد. عزيز، سلطنت در ايران آينده ندارد

معضالت بيشمار مردم دوا کنيد و در اين راه گامى برداريد، راهش اين نيست که مردم را به تصوير 
روتوش شده گذشته ارجاع دهيد، راهش اينست که آينده اى خوشبخت و مادى و روشن در مقابل جامعه 

و اگر چنين کنيد، آنوقت ناچاريد که به صف انقالبيون . ضعيت بگذاريدبراى برون رفت از اين و
 .  موفق باشيد. کمونيست امروز بپيونديد

 
 چند پرسش از سردبير



 الف از اردبيل. دانيال
آيا در اين نوع . شما در انتهای نشريه خود از برپايی يک جمهوری سوسياليستی سخن به ميان آورده ايد

حق حضور در سياست کشور را دارند؟ آيا بهتر ... ملی گرا، مشروطه خواه و ساختار سياسی احزاب 
نبود که از يک سلطنت کامال سمبوليک و حتی نه، يک جمهوری بر مبنای سکوالريسم حمايت کنيد؟ 

الف .  دانيال.ساختاری که بر مبنای دموکراسی بوده و تمامی احزاب حق شرکت در آن را داشته باشند
 از اردبيل

 
 نيال عزيز، دا

اول از شما تقاضا ميکنم که با يک اسم کامل که خود انتخاب ميکنيد و يا با آن فعاليت سياسى ميکنيد با 
معرفى انسانهاى واقعى و زنده با عالئم اختصارى محصول اختناق است و اين سنت را . ما مکاتبه کنيد

رنامه يک دنياى بهتر را مطالعه کنيد تا در مورد سوال اولتان توصيه ميکنم ب. تحميلى نبايد تقديس کرد
در حکومت کارگرى و جمهورى . تصوير روشنترى از جمهورى سوسياليستى مورد نظر ما بيابيد

سوسياليستى آزادى بيان، تشکيل سازمان و حزب، برپائى اجتماعات و نشر و غيره، در کاملترين شکل 
" حضور در سياست کشور"نظورتان از اگر م. آن، جزو بديهى ترين حقوق مردم تعريف شده است

از نظر ما هيچ دولت و آتوريته و . آزادى فعاليت سياسى و تشکيل حزب است، بله پاسخ مثبت است
اما اگر منظورتان از . قدرتى حق ندارد و نميتواند مانع آزادى ابراز وجود سياسى شهروندان شود

اوال . لمانى است پاسخ منفى استسهيم شدن احزاب در يک نظام پار" حضور در سياست کشور"
 نيست، بلکه حکومت حزبى يا حکومت احزابجمهورى سوسياليستى برخالف نظام پارلمانى يک 

کليه شهروندانى که . حکومتى مبتنى بر دخالت مستقيم و مستمر شهروندان در يک نظام شورائى است
عضويت در شوراهاى شهروندان به سن قانونى رسيدند، دخالت در سياست به معنى وسيع کلمه، يعنى 

و دخالت و تصميم گيرى و اجراى تصميمات و انتخاب شدن و انتخاب کردن و غيره، يک حقوق پايه 
مشخصه حکومت کارگرى و جمهورى سوسياليستى اين است که انسان را در محور . اى آنهاست

احزاب و نهادهاى . ميدهدسياست و اقتصاد و فرهنگ و تعريف فلسفه قانون و رفاه و حقوق مردم قرار 
مختلف و سازمانهاى مدنى و مستقل مردم و افراد بطور کلى، از طريق دخالت در شوراها حضور 

نظام شورائى آزادترين و پيشرفته ترين و گسترده ترين شکل دخالت مردم . سياسى شان را تامين ميکنند
توصيه ميکنم اين . عددى داشتيمدر اين زمينه در ستون نامه هاى نشريه مباحث مت. در سياست است

 . مباحث را مرور کنيد
 

در "شما از زاويه آزادى ديگران و همينطور اين فرض نادرست و احتمالى که . در مورد سوال دوم
يک سلطنت کامال "، بر حمايت از "سوسياليسم بجز کارگران و سوسياليستها بقيه ممنوع ميشوند

نکات فوق حتما پاسخ اين سوال را . ، تاکيد کرديد"کوالريسميک جمهوری بر مبنای س"و يا " سمبوليک
دوران سلطنت تمام . اوال، قرن بيست و يکم است: اما تاکيد نکاتى ديگر الزم است. روشن کرده است

اين . وجود دارد، چيزى جز يک دستگاه مفتخورى نيست" سمبوليک"شده است و آنجا هم که بصورت 
امروز تر و خشک ميشوند، در شرايطى که مبارزه کارگرى در ، که "سمبوليک"نهادهاى ظاهرا 

جامعه اوج بگيرد و خطر اين نظام را تهديد کند، همين نهاد سمبوليک حکم الغاى پارلمان و اعالم 
امروز اين دستگاه سمبوليک . را در دستور خواهد گذاشت" نجات مملکت"حکومت نظامى براى 

رتجاع سرمايه دارى است که به بقاى اين شاهزاده ها و بساط اسباب مسخره و جوک مردم است و فقط ا
ثانيا، در ايران نه سلطنت سمبوليک نوع اروپائى و حکومتهاى متکى . مفتخورى شان زمينه داده است

بر پارلمان امرى واقعى و زمينى است، و نه سرمايه دارى در ايران حاضر است در چنين توهماتى 
رمايه دارى براى اداره و بقا خود متکى بر ارتجاع عريان و ايران تحت سلطه س. شريک شود

ارزان نگهداشتن نيروى کار و سرکوب ممتد آن نياز .  است- شاهى يا ارتشى يا اسالمى–سرکوبگر 
 . سرپانگهداشتن سرمايه دارى در کشورهائى مانند ايران است

 



رميگردد و مسئله نظامى که آزادى به معنى رايج آن و منظور شما ب" دمکراسى"و باالخره تا به امر 
احزاب و فعاليت سياسى و ابراز وجود را تامين کند، اتفاقا بايد تاکيد کرد که تنها سوسياليسم و جمهورى 

حکومتهاى اسالمى و سلطنتى در ايران نشان داده اند که . سوسياليستى قادر است اين امر را متحقق کند
اين امر البته ناشى از کمبود . عاليت سياسى شهروندان نيستندقادر به تامين و برسميت شناسى آزاد ف

برعکس، الزامات سرمايه و سود است که وجود  . نزد بورژوازى ايران نيست" فرهنگ دمکراتيک"
و باالخره . الزمه مقابله با ديکتاتورى در ايران مقابله با سرمايه است. ديکتاتورى را توضيح ميدهد

يسم ايرانى، عليرغم تفاوتها با اسالميون و متعصبين مذهبى، هيچوقت پالتفرم دستگاه سلطنت و ناسيونال
سلطنت و . يک جامعه سکوالر را نداشته است و تاريخا با اسالم و دستگاه مذهب ممزوج بوده است

هميشه سالطين را دستگاه مذهب توجيه کرده اند و هميشه نان . مذهب يک دو قلوى تاريخى هستند
اگر دنبال يک "! سلطنت موهبتى الهى"بوده است و " شاه سايه خدا. "طين داده اندمذهبيون را سال

جامعه سکوالر هم هستيد امروز راهى جز پيوستن به صف سوسياليستها و کمونيستهاى کارگرى وجود 
بورژوازى ايران، حتى سکوالرترين هايشان، گوشه چشمى به مذهب بعنوان يک چماق تکفير و . ندارد

 . موفق باشيد. م دارندتحميق مرد
 

 "ايران پرست"از يک 
همانند نظريات حزب شما فدراليسم را يک ارتجاع کامل می .  ناسيونال هستم–من يک ايرانی ليبرال 

آيا راهی وجود دارد که بتوان انديشه ملی گرايی را با انديشه سوسياليسمی ادغام نمود؟ آيا هم . دانم
 ارج از کشور وجود دارد که چنين راهکاری را پيش گرفته باشد؟اکنون حزبی چه در داخل و چه در خ

 از يک ايران پرست
  

 دوست عزيز، 
اما تاکيد . ما خواهان مخالفت عمومى نيروهاى اپوزيسيون و مردم آزاديخواه با ارتجاع فدراليستى هستيم

 هاى ما و شما نقطه عزيمت. نيست" همانند ما"اين نکته ضرورى است که مخالفت شما با فدراليسم 
و اولويت خاک و " ايران پرستانه"مخالفت شما با فدراليسم از موضعى ناسيوناليستى و . يکى نيستند

اين با مخالفت ما با فدراليسم از آسمان تا زمين . نژاد و خون در انديشه و آرا ناسيوناليستى ناشى ميشود
. د تفرقه ميان طبقه کارگر و مردم هستيمو ايجا" هويت ملى"ما مخالف کوبيدن داغ لعنت . متفاوت است

شما . ما نگران عواقب خونبارى که اين عقايد ارتجاعى ميتواند براى انسانهاى بيگناه درست کند هستيم
خاک "را در خطر بياندازد تکه اى از " تماميت ارضى"نگران اين هستيد که فدراليسم ممکن است 

بايد فراموش کنيد و آن اينست که ناسيوناليسم محصوالت اما يک نکته مهم را ن! دچار صدمه شود" پاک
ناسيوناليسم و عظمت طلبى سرکوبگر ايرانى در حکومت تاريخا محصولى . خودش را ببار مى آورد

هر دو بهم زمينه وجودى ميدهند و . جز ناسيوناليسم قوميگرى حق بجانب در اپوزيسيون نداشته است
و ناسيوناليسم را " ملت خودى"اشتراک هر دو اينست که . داردهر دو برايشان انسان ذره اى ارزش ن

برعکس، نقد سوسياليستى . نقطه شروع ميداند و انسان تنها در ظرفيت ملى و قومى برايش اعتبار دارد
از حقوق انکار ناپذير انسان شروع ميکند و از اين موضع به نقد واقعيات اجتماعى و عقايد ارتجاعى 

ايران "نقد عظمت طلبى ايرانى از فدراليسم از . وناليسم و فدراليسم قومى مينشيندزمانه از جمله ناسي
شروع ميکند و تاريخا نشان داده است که حاضر است بخاطر اين تعصبات هر نوع جنايت و " پرستى

 . جنگى را همراه با ناسيوناليستهاى اپوزيسيون ايجاد کند
 

شتيد؟ ميدانم هر کسى حق دارد هرچه ميخواهد خود را گذا" ايران پرست"و باالخره چرا اسمتان را 
هستيد که مذهب پرستش خاک را تجويز ميکنيد؟ " ليبرالى"اما واقعا خاک پرستش دارد؟ شما چه . بنامد

چرا به انسانهاى زنده و واقعى در آن خاک فکر نميکنيد؟ کدامشان مهم اند و اولويت دارند، خاک يا 
.  کند؟ توصيه دوستانه من به شما اينست که ناسيوناليسم را عميقا نقد کنيدانسانى که بايد در آن زندگى

ناسيوناليسم با آزادى بشر و پيشرفت و تعالى انسانها و تامين و تضمين حقوق جهانشمول انسان سنخيتى 



ناسيوناليسم در دوره امروز و در دنياى نظم نوين منشا انواع جنگ و جنايت و کشتن همسايه . ندارد
آنچه فدراليستها براى مردم تدارک ميبينند با آنچه عظمت طلبان ناسيوناليست براى . ط همسايه استتوس

هر دو انسان و حقوق اش را از پنجره بيرون مى اندازد و علم و . مردم در سر مپرورانند يکى است
ها و جنگ اين پرچم. و انواع خرافات ملى را در مقابل ميگذارد" هويت ملى"کتل خاک و پرچم 

انسان ميتواند و بايد نوعدوست . هويتهاى کاذب و غير انسانى تنها هدفش سرکوب آزادى بشر است
برعکس نوعدوستى و انسان محورى را در انديشه و سياست و تالش " هويت ملى"طوق ملى و . باشد

را تنزل ميدهد و جنگ اين فرقه ها بشر " ملت محورى و قوم محورى و مذهب محورى"اجتماعى به 
مگر وضعيت دنيا و تجارب تراژيک انسانى را نميبينيد؟ نتايج اين سياستها، . به خاک سياه مينشاند

مستقل از اينکه نيات حاملين آن چه باشد، واقعيت تلخى است که پرده هاى پاکسازى قومى آن ثبت شده 
 . است

 
ى سانتى مانتال بووژواها يکى انسانگرائى سوسياليستى با انسانگرائ. سوسياليسم از انسان شروع ميکند

جنبش سوسياليستى که جنبشى براى آزادى جامعه است، مسير تحقق اين جامعه انسانى را ترسيم . نيست
بر . جنبش سوسياليستى دفاع از حقوق انسانها را به جنگ فى الحال موجود طبقاتى وصل ميکند. ميکند

 ميکند که بنا به موقعيت عينى اش قادر است سازماندهى و بسيج جنبش و نقد اجتماعى طبقه اى تاکيد
انقالب کارگرى انقالبى عليه نظام طبقاتى و الغا آن و برپائى جامعه اى . وضعيت امروز را تغيير دهد

نقطه شروع استراتژى جنبش سوسياليستى . انسانى و انسان محور در سياست و اقتصاد و فرهنگ است
راشيدن هويت ملى براى انسانها و طبقه کارگر و تاکيد بر طبقه کارگر مخالفت با ناسيوناليسم و ت

اگر شما عدالتخواهى را بدرست در سوسياليسم . همرسرنوشتى طبقاتى و حقوق جهانشمول انسانى است
. جسته ايد، ديگر نميتوان بين اين جنبش عدالتخواهانه سوسياليستى با ارتجاع ملى و ناسيوناليستى پل زد

يسم يک مجموعه عقايد و ماتريال شيمى نيست که بتوان در آزمايشگاه و البراتوار سوسياليسم و ناسيونال
سوسياليسم جنبش اجتماعى و انتقادى واقعى کارگران عليه نظام . مقاديرى از آنها را با هم قاطى کرد

 ناسيوناليسم جنبش و ايدئولوژى. نابرابر موجود است که رهائى کل جامعه را هدف خود قرار داده است
در رقابت با ديگر سرمايه " خودى"بورژوازى براى ايجاد بازار داخلى و سهم برى از استثمار کارگر 

 . سوسياليسم براى پيشروى نيازمند نقد مستمر جنبشها و افکار و آرا ارتجاعى هر دوره است. ها است
 

نام . سم نيستدوست داشتن جامعه و مردمش است، اين ناسيونالي" ناسيوناليسم"اگر منظورتان از 
باالخره همه از دوران کودکى و زندگى در هرجا خاطرات تلخ و . نامناسبى براى آن انتخاب کرديد

اما . شيرين دارند و نزديکيهاى انسانها طى روابط پيچيده اجتماعى به عواطف و عالئق آنها شکل ميدهد
کرده است، " خاک پرستى" و "هويت ملى"اينها را اگر ناسيوناليسم محل بسيج براى ايجاد و تقويت 

بسادگى دليلش اينست که ناسيوناليسم بنا به تعريف بايد براى بازار داخلى و گرفتن سهمش در اين بازار 
هدف ناسيوناليسم اينست که . اين عواطف انسانها را گرو بگيرد و آن را به ايدئولوژى ارتقا دهد

" سرمايه داران خودى"ازات سياسى و اقتصادى براساس ايجاد تعصب و دشمنى ميان مردم منافع و امتي
و امثالهم مقوالتى " تاريخ و فرهنگ ملى"، "هويت ملى"، "منافع ملى"مقوالتى مانند . را حفظ کند

جامعه طبقاتى است و جدال ناسيوناليسم و سوسياليسم گوشه اى و بيانى ازاين . خرافى و سوبژکتيواند
 کشور بدوا براى پيروزى بايد با اين بورژواها و پرچمها و سوسياليسم در هر. تعارضات طبقاتى است
ما براى يک جامعه آزاد و . را دارند تصفيه حساب کند" نمايندگى منافع مردم"سياستهايشان که ادعاى 

خوشبخت براى همگان، جامعه اى بدون طبقه و خرافه و ايدئولوژى، جامعه اى که آزادى و رشد و 
از شما دعوت ميکنم . ى و رشد و شکوفائى همگان است، مبارزه ميکنيمشکوفائى هر فرد شرط  آزاد

بجاى ايده ايجاد پل ميان ناسيوناليسم و سوسياليسم، که يک محصول تاريخى اش فاشيسم هيتلرى بود، 
موفق . ناسيوناليسم را از بنياد نقد کنيد و به جنبش سوسياليستى طبقه کارگر عليه سرمايه دارى بپيونديد

 .  باشيدو پيروز
 



 فرزين عزيز،
خوشحاليم که در ميان دوستان شما گرايش به سوسياليسم و حزب . يادداشت خصوصى شما دريافت شد

 . موفق باشيد. نشريه را مرتبا برايتان ارسال ميکنيم. ما وجود دارد
 

 کيان سکوالر،
 و همينطور آقاى حکمت آقاى جوادى من از طريق کانال يک با شما و آرمانتون. با درود فراوان به شما

با آشنا . دچار اين مشکالت شدم..... من بدليل. من دانشجو هستم و داراى عقايد سوسياليستى. آشنا شدم
اما مذهب زدائى يکى از برنامه هاى من است و . شدن با حزب شما اميدوارم روزى در ايران باشيد

 .آماده همکارى با شما هستم
 

 کيان عزيز،
براى نشريه در زمينه مورد .  و اعالم آمادگى براى همکاريتان با حزب خوشحاليماز آشنائى با شما
جامعه سوسياليستى و حکومت کارگرى، آزادى مذهب و نداشتن مذهب را برسميت . عالقه تان بنويسيد

درعين حال با مذهب مانند صنعت دخانيات رفتار . مذهب را امرى خصوصى عنوان ميکند. ميشناسد
 ميکند جامعه و زندگى مردم را از مضرات مذهب و نقش تخرب کننده آن مرتبا آگاه ميکند و تالش

 ادارى جامعه و قوانين و نظام آموزشى بايد تماما از مذهب و هرنوع -از نظر ما مناسبات سياسى. سازد
 . *موفق و پيروز باشيد. ارجاع مذهبى و ملى گسست کند

    
 

 ٣۴نامه ها، شماره 
 

 )" ايران پرست سابق ( ايران دوست " 
از اين که اشتباه ما . خواندم" يک دنيای بهتر "33پاسخ سوال خود را در نشريه شماره .  سرور گرامی

زين پس . به ما گوش زد کرديد از شما سپاس گذارم" ايران پرست"را در خصوص استفاده از عنوان 
ه معنای دوستدار تمدن و فرهنگ ، نه به معنای دوستدار خاک وطن، بلکه ب"ايران دوست"از عنوان 

  .غنی کشورمان که با آب و خاک و مردم آن گره خورده است، استفاده خواهم کرد
 
 عزيز، " ايران دوست"

من واقعا قصد مته به . خوشحالم که نکات من مفيد واقع شده و برخورد منطقى شما قابل احترام است
و " ايران بان"و " ايران دوست"نميتوان بجاى خشخاش گذاشتن را ندارم، اما سوال من اينست چرا 

بود، کمونيست و سوسياليست و برابرى طلب بود، و اين مرزهاى تصنعى و " انسان دوست"غيره، 
تحميلى جغرافيائى و اين پرچمهاى ملى را برسميت نشاخت؟ و سوال ديگر من از شما دوستان اينست 

فرهنگ و اخالقيات مسلط در هر .  قانع کنيديعنى چه؟ من را هم" دوستدار تمدن و فرهنگ غنى"
جامعه ايران مثل هر جامعه ديگر داراى طبقات و . جامعه، فرهنگ و اخالقيات طبقه حاکم است

دراين جامعه انواع فرهنگ از ارتجاعى و عتيق تا . جنبشهاى اجتماعى و سنتهاى سياسى مختلف است
و کال " تاريخ ملى"، "فرهنگ ملى"ه کردم که مقوله در يادداشت قبلى اشار. پيشرو و انسانى وجود دارد

مقوالتى اند براى . است، مقوالتى دست ساز و غير واقعى اند" هويت ملى"هرآنچه که سس ساالد 
مقوالتى هستند براى پرده پوشى . اسارت فکرى و فرهنگى جامعه حول منافع سياسى طبقات دارا

ت و قدرت سياسى و اقتصادى اقليتى سرمايه دار به نام تضادها و منافع متخاصم طبقاتى و توجيه حکوم
يعنى چه؟ آيا فرهنگ اسالمى خمينى و ارتجاع " فرهنگ ملى"شما ميتوانيد توضيح دهيد ". کل جامعه"

از گوربرخاسته را شامل ميشود؟ آيا فرهنگ فاشيستى و پان ايرانيستى را شامل ميشود؟ آيا فرهنگ 
ا شامل ميشود؟ آيا فرهنگ شاهان ايران و قتل عام و نوکر منشى و عشيره اى و مردساالر و ضد زن ر

؟ سوال ديگر .... ديوانساالرى را شامل ميشود؟ آيا فرهنگ تعصب و تحجر مذهبى را شامل ميشود؟ آيا 



گره ميخورد؟ اين را ميتوانم بفهمم که تاثيرات " با آب و خاک و مردم"اينست چگونه اين فرهنگ 
تى در دوره طوالنى باعث ميشود که عده اى از مردم بعنوان آگاهى وارونه آن را تبليغات ناسيوناليس

چطور با آب " فرهنگ غنى و تمدن ايران"بزنند، اما " ملى"تکرار کنند و به نادرست فرهنگ را قالب 
 لوله کشى و غير لوله کشى و خاک و سيمان و آجر گره ميخورد؟ 

 
عى چيست؟ اينترنت؟ نوع و استيل زندگى؟ لباس؟ غذا؟ در دنياى واق" فرهنگ و تمدن غنى"اين 

کداميک از اينها تعين ملى و ايرانى دارند؟ شما به ... ؟ آثار ادبى و هنرى؟ "علم ايرانى"موزيک؟ 
هرگوشه زندگى، روش زندگى، طرز لباس پوشيدن و رابطه با بغل دستى، و هرچه که نگاه ميکنيد 

. م ايران  که جبه صد دکمه دوره قاجار و عبا و امثالهم بوده استلباس قدي. خصلت مميزه ايرانى ندارد
کت و . همان رضا شاه آمد و کاله شاپو و کت و شلوار تن مردم کرد و آن لباسها را از دور خارج کرد

قلمرو اقتصاد هم که ! است، ايرانى نيست" فرنگى"شلوار و دامن و جين و ميدى و ماکسى و غيره که 
عمده نياز مردم از بازار جهانى تهيه ميشود و آنچه در ايران توليد ميشود در . وضعش روشن است

به سلطنت و شاهان ايران افتخار کنيم؟ شاهان و حکومتهاى ايران در . بازار جهانى فروخته ميشود
انوشيروان "از . دوره هاى مختلف بحدى جنايت کردند که روى ديگر  ديکتاتورها را سفيد کردند

! د تا کوروش و داريوش و نادرشاه و اميرکبير و شخص رضا شاه و محمد رضا پهلوىبگيري" عادل
است؟ منظور که غرمه سبزى و آبگوشت و فسنجون نيست؟ امروز " تمدن و فرهنگ غنى"چى ديگر 

. همه جاى دنيا شما ميتوانيد به رستوران هاى مختلف برويد و غذاهاى مختلف کشورهاى را ميل کنيد
آنچه ميماند آثار . کسى ذائقه را به سياست ارتقا نميدهد"! به به چه فرهنگ غنى اى"کسى نميگويد 

در مورد آثار ادبى و فرهنگى ايران، ممکن است بگوئيد که غناى اين هنر و . شعرا و ادباى ايران است
جز ادبيات در مقايسه با آثار ادبى و هنرى جامعه غربى کدامست؟ اگر از استثناهائى بگذريد، آيا ب

سراغ داريد؟ آيا مثال " فرهنگ غنى"مردساالرى و نستالژى و منتاليته جهان سومى چيزى در اين 
رمانهاى ايرانى بازارهاى کتاب را قبضه کردند؟ آيا موسيقى اصيل ايرانى توانسته پاپ و جاز و رگه و 

" غربزدگى"همه از هوى متال و بلوز و تکنو و غيره را به ته صف براند؟ راستى چرا رژيم اسالمى اين
مردم مينالد؟ آيا فيزيک و شيمى و پزشکى امروز مبناى ايرانى دارد؟ آيا ليبراليسم و سوسياليسم و حتى 
ناسيوناليسم و وطن پرستى منشا ايرانى دارند؟ آيا ناسيوناليسم ايرانى اوج افتخارش همراهى با مدرنيته 

غناى "ه هرچه که دست ميبريد واقعا از اين ؟ ب.... و چهارچوبهاى سرمايه دارى نبوده است؟ آيا 
فرهنگ و تمدن در آن . و اين البته ويژه ايران نيست. چيزى دستگيرتان نمى شود" فرهنگى و تمدن

مملکت و امثال ايران هرچه بوده و هر کسى هر افتخارى به آن ميکند، نهايتا حقوق زن و کودک و 
چرا بايد من و شما و نسل جوان امروز که .  کرده استشهروند و غيره را با استبداد پايمال و توجيه

دنيائى از دستاورد علم و دانش و تئورى پيشرو و تجارب بشر امروز را در اختيار دارد، بايد در زندان 
ناسيوناليسم ايرانى يا هرنوع ناسيوناليسم غير ايرانى اسير شود؟ از خودتان نميپرسيد که اين تبليغات 

 ام منافع سياسى و اقتصادى و طبقاتى خدمت ميکند؟ ناسيوناليستى به کد
 

ناسيوناليسم "دوست عزيز، ناسيوناليسم، هر نوعش، عظمت طلب و کشورگشا تا قومى و يا بقول شما 
 بيان ايدئولوژيک منافع اقليتى سرمايه دار است که - که چيزى بنام ناسيوناليسم غير ملى نداريم–" ملى

. در ناسيوناليسم سر سوزنى عنصر پيشرو و مترقى وجود ندارد.  ميشودجا زده" منافع مردم"بعنوان 
. ايده اى است تماما ارتجاعى، چون متکى بر تامين منافع قشرى محدود و سرکوب اکثريتى عظيم است

فرهنگ "و " ملت"و " هويت ملى"ناسيوناليسم در عين حال يک جنبش سياسى است که مقوالتى مانند 
ايران مانند بسيارى از کشورها وقتى مناسبات پيشاسرمايه دارى و . يتراشدرا براى مردم م" ملى

 ملت در –شکل دادن به دولت . فئودالى و عشيره اى را پشت سر گذاشت، نيازمند بازار داخلى واحد شد
" ملت"مردم زمانى . ايران و ديگر کشورها پديده خيلى قديمى نيست، مربوط به تاريخ معاصر است

فردا ميتوانند در جامعه اى سوسياليستى . حتى زمانى عشيره و قبيله بودند. بودند" امت "نبودند بلکه
ما تصميم . هويت انسانى و جهانشمول مبناى تعريف حق و آزادى و غيره باشد. هيچکدام از اينها نباشند



ايد منشا اين همه اين گوشه يا آن گوشه کره خاکى و بيمارستان محل تولد نب. نگرفته ايم کجا بدنيا بيائيم
اين زنجيرها و طوق لعنت را پرت کنيد و انسان دوست و نوعدوست و آزاديخواه و . قشقرق ملى باشد

 . موفق و پيروز باشيد. برابرى طلب و سوسياليست باشيد
 
 " ايران بان"

فته فرض کنيد حکومت ايران تغيير کرده، شما به ايران باز گشته ايد و قدرت و حکومت را در دست گر
اگر جزيره (در زمان حکومت شما دولت امارات برای تصرف جزيره هميشه ايرانی ابوموسی . ايد

عکس . به اين منطقه نيرو اعزام می کند) ابوموسی را ايرانی نمی دانيد، جزيره قشم را در نظر بگيريد
اهد بود؟ به چه خو... العمل شما به عنوان رهبر، رئيس جمهور، نخست وزير يا فرمانده کل ارتش و

 مردم ايران چه پاسخی خواهيد داد؟
 
 عزيز، " ايران بان"

اوال جامعه سوسياليستى توسط : در مورد سوالتان. نيز توجه کنيد" ايران دوست"لطفا به پاسخ سوال 
واضح . کنگره سراسرى شوراها باالترين نهاد حکومت کارگرى است. يک نفر بنام رهبر اداره نميشود

وسياليستى از هر ذره حاکميت مردم و آزادى و حکومت شوراها دفاع ميکند و هر است که ايران س
به نظر من، ايران سوسياليستى ميتواند در مورد . تهاجم به حکومت کارگرى را قاطعانه پاسخ ميدهد

. مناطقى که مورد مشاجره است در تالشى صلح آميز و عادالنه منطقه اى يا جهانى به توافق برسد
تاريخ را البته کسى ميتواند نبش قبر کند . يلى کشورهاى ديگر سابقا اين نبودند که فعال هستندايران و خ

اما تا به امروز برميگردد، ايران . و امروز مثال ادعاى ارمنستان و تاجيکستان را هم داشته باشد
تالش . يگرىکشورى است متعلق به مردمانى که در آن زندگى ميکنند و نه ناسيوناليسم ايرانى و قوم

جنبش کمونيستى کارگرى اينست که اين مردم نه فقط از يک زندگى مرفه و آزاد و باسواد و مدرن و 
انسانى برخوردار باشند، بلکه تالش کارگر و سوسياليسم اينست که پيام آور صلحى پايدار در منطقه و 

اعتبار از هر ذره آزادى و به اين . پرچمدار الگوى قرن بيست و يکمى آزادى در همه جاى جهان باشد
موفق و سربلند . حاکميت سوسياليستى خود در مقابل هرنوع لشکر کشى احتمالى دفاع خواهد کرد

 . باشيد
 

 على طاهرى
طبق خبری که هم اکنون به دستم رسيد دختر دانشجوی جوانی به نام مهرنوش بر اثر سرما زدگی در 

 گرگان بوده و برای تحصيل در رشته مورد عالقه اش، اين دختر دانشجو که اهل. شهر بابل جان سپرد
پخش اين خبر موجی از . عمران به شهر بابل آمده بود، بر اثر سرمای شديد دچار سنکوب شده است

هم اکنون بعد از يک ماه تازه جانيان شياد رژيم  . تاسف و نفرت را در ميان دانشجويان باعث شده است
وجود رژيم . اما کمبود گاز هم چنان قربانی می گيرد. ه ها کرده اندگاز را با فشار ضعيف روانه خان

 روزه حزب 14همه ما شاهد بوديم که برای جنگ . سرمايه داری از زلزله به حال جامعه بد تر است
مردم هيچ ثانيه ! مرگ بر اين رژيم جانی و جنايتکار! اهللا با لبنان رژيم اسالمی چه هزينه سنگينی داد

! اگر آزاده باشند به پای چوبه دار می روند! هر دقيقه بايد قربانی بدهند! ين ها امان ندارندای از دست ا
اگر سراغ درس بروند بايد از سرما ! اگر آزاده و سوسياليست باشند در زندان به آنها تجاوز ميشود

بپا ! برابری طلبکمونيست ها، انسان های آزاديخواه و ! در برابر اين واقعه نبايد ساکت نشست! بميرند
  !خيزيد و اين نظام جور و ستم را در هم پيچيد

 
 على عزيز،

صدها نفر مانند مهرنوش . مرگ مهرنوش دلخراش است. يادداشت شما را روز جمعه دريافت کرديم
همينطور در همين وضعيت کمبود و . قربانى سرما در مملکتى شدند که روى گاز و نفت خوابيده است

تلفات انسانى، سرمايه داران يک ذره کمبود ندارند و اين اخبار حتى اوقاتشان را گرانى و سرما و 



جوانى را در کامياران . در همين هفته ابراهيم لطف الهى را زير شکنجه در سنندج کشتند. مکدر نميکند
ن ماموران رژيم در اينروزها نگران حجاب زنا. و ماشين سرکوب بدون وقفه کار کرد. به قتل رساندند

پاسخ . البته در يک مورد هم از مردم عصبانى کتک خوردند. در صف يخبندان نان و گاز و نفت بودند
اقدام فورى و ضرورى سازماندهى اعتراض دسته . اين وضعيت جارو کردن رژيم اوباش اسالمى است

ن جنايت اي. جمعى در مقابل دوائر مربوطه دولتى و خواست تامين فورى نيازها و مايحتاج مردم است
 . نيز در پرونده اين جانيان ثبت ميشود

 
 ا.مهدى 

ميدانم که شما با . رفيق گرامى على جوادى، با سالم و عرض ارادات در راه تحقق آرمانهاى انسانى
فکر ميکنم يکى از اين کارها پاسخ . حزب تازه اى که ساختيد کارهاى زيادى هست که پيش رو داريد

هم در رابطه با کميته هماهنگى و مسائل کارگرى و هم .  مطرح ميشودبه بحثهائى است که در جنبش
. فکر ميکنم از کانال بحثهاى کارگرى بايد جواب بسيارى ناروشنى ها را داد. در رابطه با مسائل ديگر

حزب شما مسئله اتحاد کمونيسم کارگرى را در دستور گذاشته ولى هنوز معلوم نيست که چه برنامه 
تاريخ کمونيسم کارگرى را رضا مقدم با کتابش و کارها و بحثهاى . کار داريدروشنى براى اين

همه اتفاقات سالهاى اخير اين نقش را داشته است و سوالى که براى . ديگرشان دارند تحريف ميکنند
بسيارى هست اينست که چه دفاعى از نقش منصور حکمت دارد ميشود؟ آنها که دفاع ميکنند زياد 

از طريق ) رضا مقدم و ايرج آذرين(اينها . .... ها که در مخالفت مينويسند خيلى هستندنيستند ولى آن
البته اينها بسيار کم نفوذ هستند . اينترنت خودشان را بزرگ ميکنند تا ادعا کنند که در ايران زياد هستند

 کمونيسم ولى بحث اثباتى در دفاع از نقش منصور حکمت در. و مسئله برخورد با اينها مهم نيست
 . سرفراز باشيد. ايران هنوز کار مهمى است که اميدوارم فرصت کنيد به آن بپردازيد

 
 مهدى عزيز،

همانطور که بارها تاکيد کرديم، پروژه اتحاد کمونيسم کارگرى امرى فراتر از اتحاد نيروهاى متشکل 
اکنون در ايران با اين بحث ت. آنست و هدفش را کل جنبش کمونيستى طبقه کارگر قرار داده است

همينطور در صفوف احزاب کمونيستى کارگرى . استقبال نسبى نيروهاى اين جنبش روبرو شده است
پروژه اتحاد کمونيسم . وزن برخورد مثبت به اين ايده از برخوردهاى سکتاريستى بيشتر بوده است
اينست نيازهاى نظر من . کارگرى يک اولويت سياسى ماست اما هويت حزب ما را تعريف نميکند

عينى و مادى جنبش ما، بويژه با شتاب تحوالت، منطق خود را ديکته ميکند و امر وحدت نيروهاى اين 
همينطور در اين مسير سياست و خط و ويژنى از کمونيسم کارگرى که . جنبش را مطرح ميکند

ينمورد بايد در در ا. مقبوليت اجتماعى وسيعترى پيدا ميکند در سرنوشت اين پروژه نيز مهم است
 . شماره هاى آتى نشريه بيشتر حرف بزنيم

 
دفاع از منصور حکمت و مقابله با تحريفاتى که به چه به نام او و چه در ضديت با او صورت ميگيرد، 

سياست ما اينست که هر مورد معين را مطابق با اهميتى که دارد . يک وظيفه تعطيل ناپذير ما است
 . است که بايد مباحث اثباتى ترى را ارائه داداما حق با شم. پاسخ دهيم

 
اما تا به جزوه آقاى مقدم . تاکيد کنم که بخشى از نامه تان را بنا به محضورات نشريه درج نکرديم

حرفهاى قبال " المثنى"اين صحبتها . برميگردد، به نظر من ايشان دراين کتاب حرفى براى زدن نداشتند
نکته قابل ذکر کل نوشته ايشان اينست که منصور حکمت . ماستتکرار شده ديگر دوستان قديمى 

اين مطلقا حقيقت ندارد و جعل صرف . استراتژى گرفتن قدرت بدون طبقه کارگر را مطرح کرده است
هرکسى که واقعا . بقيه ساختمان و روتوش گذشته و آن انشعاب روى اين صورت سوار شده است. است

 و قدرت سياسى منصور حکمت را گوش دهد و نتيجه اش را غرضى ندارد لطفا يکبار بحث حزب
منصور حکمت در اين سخنرانى در کنگره دوم حزب، يک شرط قدرتگيرى حزب را همراهى . بگيرد



بخش رهبران بانفوذ و پر سر و صداى طبقه کارگر، همان بخش راديکال و سوسياليست طبقه که در 
منظور آقاى مقدم شايد اينست که . سخن گفته، ميداندبحثهاى کمونيسم کارگرى به تفصيل در موردش 

حزب کمونيستى بانفوذ در طبقه هم نبايد بسوى قدرت خيز بردارد و کار حزب کمونيستى اينست که 
اين البته بحث کل چپ سنتى و راست هم بوده و به همين ! ل بدهدطبقه را صرفا از پشت به جلو ه

؟ البته جائى نديديم که آقاى !ميگويند" کودتاچى"حتى به لنين . عنوان لنين و بلشويسم را مالمت ميکنند
مقدم به بورژوازى اعتراض کند که وقتى قدرت را گرفتيد آيا کل طبقه بورژوا و مردم را با خود داشتيد 

. يک اکونوميسم منشويکى است و ايشان هم تکرار ميکند. ين اعتراض ويژه کمونيستها استيا نه؟ ا
بگذاريد اين نکته را هم طرح کنيم که در يک وضعيت فرضى که مسئله قدرت باز است و جامعه براى 
سرنگونى خيز برميدارد، اگر طبقه کارگر به صورتى که مد نظر رضا مقدم است، به هر دليل قادر 

رهبر سرنگونى و کسب قدرت باشد، بايد چکار کرد؟ يک حزب کمونيستى فرضى اگر توان گرفتن نشد 
قدرت يا بخشى از قدرت را داشت بايد ميدان را براى کورنيلوف ها و رضا شاه ها خالى کند؟ به نظر 

پاسخ منصور حکمت و کمونيسم کارگرى اينست که شايد نتوان . ميرسد جواب آقاى مقدم مثبت است
کومت اکثريت پارلمانى را با اقليتى انداخت، اما چرا نميشود حکومت مرتجع و نامشروع عده اى ح

 لمپن اسالمى را با هر اقليتى انداخت؟ 
 

حمله به منصور حکمت و تحريف ديدگاههاى کمونيسم کارگرى، چه در زمان حيات منصور حکمت و 
. خالفين کمونيسم کارگرى بوده استچه بعد از درگذشت او و انشعاب در حزب، يک روش ثابت م

اين ظاهرا . هدف اينست که اعتبار و اتوريته منصور حکمت در کمونيسم ايران را پائين بياورند
ما به اين موضوع در . ديوارى است که رد شدن از آن منشا احترام و قدرت در برخى محافل است

جا اشاره کنم که نفوذ و جايگاه و نقش منصور اين را بايد اين. بحثى جداگانه و مورد بمورد جواب ميدهيم
کمونيسم . حکمت بسيار بيشتر و قويتر از آنست که با اين نوع تحريفات خدشه اى به آن وارد شود

 تا امروز محصول کار منصور حکمت و احزابى ۵٧مارکسى و ضد کاپيتاليستى در ايران از انقالب 
 درصد آثار ايندوره را منصور ٩٠بيش از . تبوده است که منصور حکمت در رهبرى آن بوده اس

. حتى ترم کارگر و استقالل طبقاتى کارگر را اين خط وارد ادبيات چپ ايران کرد. حکمت نوشته است
. قبل منصور حکمت بجز خلق و امپرياليسم و بورژوازى ملى و چريک و حزب توده خبرى نبود

 جدول اش بود و يا آرمان کارگرى و سوسياليسم سوسياليسم خلقى و ناسيوناليستى ايران کارگر در ته
ما به . برايش معبدى بود که ستايشش ميکرد اما همزمان به بورژوازى و ارتجاع سياسى سوارى ميداد

بطريق اولى هر تحريف . هر نقد سياسى ديدگاههاى کمونيسم کارگرى توجه ميکنيم و پاسخ ميدهيم
موفق و پيروز . نبال ميکند بى پاسخ نخواهيم گذاشتمنصور حکمت را که اهداف معلوم سياسى را د

 .باشيد
 

 مهرداد، تهران
 به سياوش دانشور عزيز

همانطورکه می دانيد، اخيرًا مهران محبوبی ازحککا به مناسبت ملحق شدن مهرنوش موسوی به آن 
منصور من می خواهم جمله : "حزب نامه ای به وی نوشته و در قسمتی از اين نامه چنين آورده است

حکمت را بياد بياورم که در جايی شنيدم که به ديگران رو کرد و گفت چکمه ها را از پايتان در 
 " . صد البته که حزب کمونيست کارگری چنين است و در چنين راهی قدم برمی دارد! نياوريد

 
وبی از پس از آن علی جوادی و آذر ماجدی نامه هايی به رهبری حککا نوشته و نقل قول مهران محب

انتساب "نامه رفيق آذرماجدی باعنوان . منصور حکمت را نادرست، تحريف شده و جعلی خوانده اند
اين موضوع . بصورت سرگشاده منتشرشده است!" جعليات ارتجاعی به منصور حکمت را متوقف کنيد

 "دیجوابی به جنگ نقل قولی علی جوادی و آذر ماج"با نامه مفصلی که مهرنوش موسوی باعنوان 
از نظر من طرح انتقاد رفقا،علی . نگاشته ادامه يافته و ظاهرًا پايان داستان هنوز هم فرا نرسيده است



جوادی و آذر ماجدی، به اين شکل ضرورتی نداشته و کمکی به حل مشکالت و معضالت جنبش 
کی ازگفته به نظرمن اگرچه مهران محبوبی در نقل ي. کمونيستی و اتحاد احزاب اين جنبش نکرده است

های منصورحکمت دچاراشتباه شده، اما از مطالعه نوشته وی کوچکترين نشانه ای از قصد به تحريف 
ناگفته نماند که به . و جعل و يا مقايسه منصور حکمت با بنی صدر، به ذهن خواننده متبادر نمی شود
قل قولی مورد و اعتقاد من، در خوشامدگويی مهران محبوبی به مهرنوش موسوی، اساسًا چنين ن

موضوعيت نداشته و بنظر ميرسد که وی ميخواسته ازاين طريق مهرنوش موسوی را بيش ازحد تهييج 
عکس العمل منطقی نسبت به چنين پديده ای تنها می توانست يک تذکرعادی برای . و تشويق نمايد

 . شاهد آنيمفارغ از ساير موضوعات و مجادالت سياسی که مدتی است . اصالح يک اشتباه باشد
 

اما در مورد مهرنوش موسوی و نوشته ايشان، حاشيه های موضوع اصل مطلب را کامًال تحت الشعاع 
قرار داده و به زعم مهرنوش، علت العلل اعتراض علی جوادی و آذرماجدی، همانا حب و بغض اين 

حککا و همچنين رفقا نسبت به الحاق مهرنوش موسوی و تعداد ديگری از کادرهای حزب حکمتيست به 
. برخورد و ظرفيت سياسی و اجتماعی بوده که رهبری حککا در معرض قضاوت مردم گذاشته است

رفيق مهرنوش که بيش از اندازه اسير ذهنيات غير واقعی خويش شده و تحت تاثير نامه مهران محبوبی 
 .هم قرار گرفته، مباحثی کامًال بی ربط وانتزاعی درنامه خود مطرح ساخته است

 
خالصه کنم؛ به اعتقاد من موضوعات و مطالب طرح شده از طرف همه رفقا درمجموع فاقد 
شاخصهای يک پلميک سياسی بوده؛ به شرايط حساس کنونی و وظايفی که در پيش روست توجهی 
نداشته، از موضوعی بی اهميت هياهويی برپا ساخته و بدون اينکه راه حلی درجهت رفع معضالت 

. ارائه کند، بر موانعی که سر راه اتحاد احزاب اين جنبش وجود دارد، افزوده استجنبش کمونيستی 
درعين حال، در اين نامه ها و نوشته ها اتهامات سياسی سنگينی به يکديگر وارد شده، تاجائيکه يک 
طرف، طرف مقابل را عمًال جزو نيروهای خارج ازجنبش کمونيسم کارگری، درسراشيب عبور از اين 

 در کنار راست ترين نيروها قرارداده و متقابًال طرف ديگر نيز در پاسخگويی به اين موارد با جنبش و
بهره گيری کامل از تمسخر و طعنه و کنايه، سنگين بودن پرونده های طرف مقابل و توطئه گری آنها 

ً جای تاسف است که رفقا به راحتی چنين اتهاماتی بيکدي. را به رخ کشيده شده است گر وارد واقعا
ساخته و در نوشته های خود از ادبياتی استفاده می نمايند که قطعًا ادبيات کمونيسم کارگری و 

اين نه نقد شفاف، بلکه عين سکتاريسم است و مسئوليت آن طبعًا بعهده خود رفقا . منصورحکمت نيست
 نيز وظيفه دارند با درعين حال، رهبران دو حزب وهمه رفقايی که شاهد و ناظر براين وقايع اند. است

 . برخوردهايی ازاين دست مبارزه کرده و با جديت تمام در پايان دادن به آن بکوشند
 

بنظر من، پيشبرد جنبش کمونيسم .  کار سخت وخطيری در راه است و موانع و مشکالت بسيار زياد
برپايی کارگری، در دست گرفتن سازماندهی و رهبری اين جنبش، سرنگونی جمهوری اسالمی و 

به قول منصورحکمت عزيز، . سوسياليسم با اين شيوه و رفتار سياسی هرگز مٌيسر و مقدور نخواهد بود
پيشروان جنبش . کسانی که می خواهند مردم و جامعه را آزاد کنند، ابتدا بايد خود را آزاد سازند

 .تنها کار خود آنهاستکمونيستی بطورقطع توان و ظرفيت اين مهم را خواهند داشت و اين کار تنها و 
  2008 ژانويه 20 تهران، -مهرداد

 
 مهرداد عزيز، 

يک نقطه عزيمت سياسى گرايش ما و حزب اتحاد کمونيسم . با تشکر از عکس العمل مسئوالنه ات
ما دوام و بقاى اين روشها را نه . کارگرى از ابتدا اينبود که وارد مباحث خرد و ادبيات فرقه اى نشويم

 سنت غير کمونيستى کارگرى تحزب، بلکه از کمرنگ شدن مشغله هاى اساسى و امر صرفا تبعات
از منظر اتحاد و . سازماندهى کمونيستى در جامعه ميدانستيم و براى رفع آن فراکسيون تشکيل داديم

من فکر ميکنم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى . انسجام سياسى و کمونيستى جنبش ما، اين تالشى مهم بود



.  زيادى دراين امر موفق بوده است و تالش کرده نيرويش را روى نقاط گرهى متمرکز کندبدرجه
در مورد . تفاوت ما در اين زمينه براى همه قابل ديدن است.  ترديدى نيست بدون اشتباه هم نبوده ايم

 کامال اشاره شما به اين مورد معين، من با نقطه عزيمت و منافع استراتژيکى که در ديدگاه شما هست
ما تاکنون به موارد زيادى فرعى . موافقم و در جلسات رهبرى حزب مداوما برآن تاکيد شده است

اما يک وظيفه . من معتقدم که موارد بيشترى را بايد فرعى کرد. برخورد کرديم يا اساسا توجه نکرديم
ز حقانيتش، دفاع از دفاع ا. اين حزب خود را موظف به دفاع از منصور حکمت ميداند. مهم ديگر داريم

کمونيسم اش، دفاع از سنت انسانى اش، دفاع از نظراتش در مقابل تحريفات و تهاجماتى که ميتواند 
ممکن است . عواقبى منفى چه براى جنبش ما و چه براى تصوير کمونيستى منصور حکمت داشته باشد

.  ين نفس دفاع ما را منتفى نميکنداما ا. دراين شکى ندارم. دفاعى خوب نباشد و يا ميشد بهتر دفاع کرد
مجادالت . روشن است نبايد در دفاع از کمونيسم کارگرى و منصور حکمت وارد هر مورد خردى شد

حفظ اين باالنس در تمام لحظات . ما بايد به اندازه عظمت اهداف اجتماعى ما متين و پخته و مستدل باشد
 .شايد ساده نباشد، اما بايد تالش کرد

 
انتظار طبيعى ما اين بود که .  اين نکته را ضرورى ميدانم که نامه دوم در دستور ما نبودو توضيح

رفقاى حزب کمونيست کارگرى، مستقل از هر تصورى که در مورد ما دارند، مسئوالنه تذکر ميدادند 
اين شايد در هر موردى مصداق ندارد، چون به طور قطع . که منصور حکمت چنين چيزى نگفته است

اما در موارد خاصى که ميتواند . داشت ها و حتى نقل قولها از منصور حکمت هميشه دقيق نيستبر
تصوير خشن و غير واقعى از چهره کمونيسم انسانى منصور حکمت بدهد، و اينجا مورد چکمه که در 

ال نفس مخالفت با ما مسئوليت اين رفقا را در قب. سياست ايران معرفه است، بايد بيشتر حساس بود
در جائى که تحريف منصور حکمت و منتسب کردن عقايد عجيب به او . منصور حکمت کاهش نميداد

در ميان چپ غير کارگرى باب است، که در شماره هاى آتى نشريه به تک تک آنها مستدل جواب 
 هدف نامه دوم پاسخ به اين عدم. ميدهيم، حزب کمونيست کارگرى بايد حساسيت بيشترى را نشان ميداد

منصور حکمت خوشبختانه مکتوب در دسترس عموم قرار دارد و هر انسان بى غرض . حساسيت بود
اما و متاسفانه او خودش زنده نيست که . که ميخواهد مستقال نتيجه اش را بگيرد ميرود و مطالعه ميکند

ات از خودش دفاع کند، و اين بدوش کسانى ميافتد که خود را موظف به دفاع از اصوليت و نظر
با اينحال يک مورد به نظر من بايد . مارکسيستى و کمونيستى کارگرى منصور حکمت کرده اند

قطبنماى کار ما باشد؛ دفاع عميق از منصور حکمت معنى اش کوبيدن پرچم کمونيستى کارگرى اش در 
دفاع از . قوى کردن مدام جنبش کمونيسم کارگرى است. راس اعتراض طبقه کارگر و جامعه است

دسته جمعى . ايد هرچند الزم است اما جاى اين دومى را پر نميکند بلکه گوشه اى از اين پديده استعق
تالش کنيم با تقويت جنبش وسيع کمونيسم کارگرى و تالش در رفع موانع پيشروى اش، بهترين و 

 .    با آرزوى تندرستى و موفقيت شما. شايسته ترين دفاع را از حقانيت منصور حکمت بعمل آوريم
 

 درد دلهاى يک جوان
 ساسان سپهرى

. شايد اتفاقی بود، نمی دانم چطور بود اعتماد بوجود آمد. اخيرا با يکی از کادرهای حزب شما آشنا شدم
سايت شما خوشبختانه . تقريبا هر شب کامپيوترم را روشن می کنم و سايتهای خبری را نگاه می کنم

و دوستی که .  در عين حال مطلبهای متنوع دسترسی داشتفيلتر نيست و می شود به آخرين اخبار و
در يکی از اين شبها همين دوست . جوابگوی نه تنها سواالت است بلکه شنونده حرفها و درد دلها است

از احساسهايم، دردهايم، انگيزه هايم، آرزوهايم، و . به من پيشنهاد داد که چرا شروع نميکنم بنويسم
تصميم گرفتم شروع کنم . کومت می خواهد ما جوانها را به آن عادت بدهدتصورهای روزمره که اين ح

خيلى ها همين حرفها را . شايد قلمی شيوا نداشته باشم ولی تصميم گرفتم بنويسم برای شما. به نوشتن
وظيفه خودم می دانم وقتی با . دارند اما شايد و بيگمان دسترسی ساده نداشته باشند به نوشتن با کامپيوتر

ما آشنا شدم و اهداف انسانی شما را می دانم، بنويسم و صدای هم نسلهای خودم را به گوش همدردان ش



صحبتهای من تنها حرف من نيست حرف هزاران جوان .  ديگر برسانم و قطره ها را دريا کنيم
 . شهرمان سنندج و جوانهای ايران است

 
 مشقت، بجاي اينكه از شور و نشاط جواني هزاران جوان در ايران آه به خاطر بيكارى و بدبختي و

برخوردار باشند، از همان سن جواني به اندازه پيرمردى ساخورده از هر نظر، چه قيافه و چه حرف 
البته جوونهاى ما هيچوقت نااميد نميشند و تا سرنگونى اين رژيم تالش خودشان را . زدن شكسته شده اند

ر اين راه بميرند ولي نسل بعدمون راحت هستند و می توانند چون معتقدند حتی اگه خودشان د. ميكنند
واقعا جوونهاى ما يه آم بايد . در آمال آسايش زندگي آنند و آزادنه هر آاري آه دلشان مي خواهد بكنند

جونهاي ما بايد . به اطرافشون خوب نگاه آنند آه دارند چه بالهائي سرشان ميارن. به خودشون بياند
. نگذارند آه محيط دانشگاها آه جاى يادگيرى علم است، به خانه هاى فحشا تبديل بشههوشيار باشند و 

بايد جوانهاى ما هوشيار باشند و دنبال مواد مخدر و انواع قرصهاى توهم زا آه االن تو مملكت بيداد 
ى ما بيكار چرا بايد جونها. جوانها بايد هوشيار باشند و بدانند آه حقشون چيه تو اين مملكت. ميكنه نرن

باشند و سران اين رژيم از همه نعمت ها و خوشی ها برخوردار هستند؟ نه مشکل اشتغال دارند نه پول 
 .و هر کدام صاحب چند کارخانه و کارگاه هستند

 
البته فكر ميكنم اين بخش آوچي از .  ساله برايتان بنويسم24بگذاريد صحبتها را از زبان يک جوان 

آودآي را در نظر بگيريد آه : خوب اينجور شروع آنم. دج و تمام ايران باشهمشكالت جوانان در سنن
وقتي ازش مي پرسي چه آرزويي دارى و ميخواى در آينده چيكاره بشى؟ ميگه دآتر، مهندس، خلبان 

يعني وقتي بزرگ بشه به پرستارى ! ولي اين آودك هر چه بزرگتر ميشه آرزوهاش آوچيكتر ميشه... و
تا حاال اين سوال را از خودتون پرسيديد که چرا هر چه جوونهاى ما بزرگتر .  ميدهساده هم رضايت

ميشن آرزوهاشون آوچيكتر ميشه؟ خوب به چند دليل آه باعث اين آار ميشه اشاره مي آنم؟ اول، عدم 
جوانها به خاطر اينكه از گرسنگي نميرند مجبور به ترك تحصيل و روآوردن به آارهاى . امكانات
به خاطر مشكالت مالي جوانانى . البته نه فقط پسرها بلكه دخترها هم. ي مثال دستفروشي مي شوندمعمول

تازه اونائى هم آه با هزار شور و . آه مي توانستند در دانشگاه درس بخوانند ترك تحصيل آرده اند
 ترك تحصيل شوق به دانشگاه ميرن، اينقدر در دانشگاه براشون مشكل درست ميكنند، آه يا مجبور به

چون فکر ميکنند  خودشان را سر . االن خيلى ها انگيزه درس خوندن ندارند. بشن يا بعد دانشگاه بيكارند
 . آار ميزارن

 
در حال حاضر زيادند جوانهائى که به خاطر بيكارى مجبورند در . حاال در کار کردن هم خبرى نيست

واقعا خيلي زجر آوره آه دخترى .  آنند درجه آنار خيايان بايستند و دستفروشى30سرماى زير 
سران اين مملكت، در حالى که . معصوم آنار خيابان دستفروشى آنه و بعضي ها چند شغل داشته باشند

مردم اينچنين در فقر به سر مي برند، ميليونها دالر به حزب اللهى هاى فلسطين، لبنان،عراق و 
تي زندگي آنيم آه داراى انواع ذخاير نفتي و گازى و چرا بايد ما در مملك! آشورهاى ديگه آمك ميكنند

انواع معادن است اما مردم براى نان شب محتاج اند؟ من نميفهمم چرا بايد در مملكتي آه از نظر گاز 
 درجه گاز نداشته باشند؟ و حاضر 30جز چند آشور اول دنيا محسوب ميشه، مردم در سرماى زير 

 هزار تومان پرداخت آنند؟ واقعا با هيچ عقلي ساز گار 70اد بشن براى يک بشكه نفت به صورت آز
تا بخواهى حرف بزني به جرم سياسي . در اين مملكت ما نميتوانيم آزادانه حرف دلمان را بزنيم. نيست

جوانها را با مواد مخدر آشنا آردند، آزادانه مواد مخدر را در اختيار . بودن سر از زندان در ميارى
اين تنها گوشه اى از . تا بدبخت تر شوند؟ بدبختيهاى مردم خيلي بيشتر از اينهاستجوانها گذاشتند 

 . *دلم گرفته، حرف زياد دارم، اما براى بعد. زجرهاى ماست آه از دست اين رژيم ميكشيم
 

 ساسان عزيز،



اين حقايق ساده که به معضلى بزرگ در زندگى روزمره مردم و نسل . از آشنائى با شما خوشحاليم
يا بايد : پاسخ روشن است. جوان تبديل شدند، مسبب اش سرمايه دارى و اين نظام منحوس اسالمى است
. بيشتر براى نشريه بنويسيد. پذيرفت و له شد و يا بايد گردن نگذاشت و عليه اين وضعيت بپاخواست

بنا به مقدورات . داين بغض هاى گرفته در گلو را بايد فرياد کر. دوستانتان را جمع کنيد و متشکل شويد
و امکانات دست بکار شويد و صف مبارزه براى دنيائى عارى از ستم و استثمار و فقر و نابرابرى و 

  . * موفق و پيروز باشيد. آينده از آن اين نسل است. طبقات را تقويت کنيد
 
 

  ٣٦ شماره ،نامه ها
 

 ماندانا از کرج
اينروزها خبر . موج نگرانى در مورد دوستان دانشجو سالمى گرم از هواى سرد اينجا و ،سياوش عزيز

و بيشتر شايعات در مورد شکنجه ويژه برخى از دانشجويان دستگير شده و تالش براى راه انداختن 
چگونه بايد اين تبليغات را خنثى . تهمت زنى اينجا و آنجا شنيده ميشود. برنامه هاى اعترافات است

 . رجماندانا از ک. کرد؟ دوستتون دارم
 

 ،ماندانا عزيز
دوستان آزاديخواه و برابرى طلب در اينمورد اظهار نظر کردند و من نيز در مقاالت قبلى اشاره اى به 

ترديدى نيست که اينگونه نمايشات بحدى نخ نما شده است که حتى از جانب قديم . اين موضوع داشتم
 تکليف مردم مخالف جمهورى .هم پذيرفته نميشود" اصالح طلب"شکنجه گران حکومتى و تازه 

هيچ بنى بشرى در حالت متعارف عليه وجدان و عقايد . اين اقدامات رسوا است. اسالمى روشن است
اين دانشجويان . زير شکنجه را با حقيقت عوضى نميگيرد" اعتراف"هيچ کسى . خود حرف نميزند

.  برابرى در ايران هستندفرزندان و برادران و خواهران ما و همرزمان ثابت قدم جنبش آزادى و
تالش رژيم اسالمى . جمهورى اسالمى بايد بداند هر اقدام اينچنينى با موجى از نفرت روبرو ميشود

تالش ميکند اين . بدهد" امنيتى" شکنجه و آزار عزيزان ما را پوششى ، آدم ربائى،اينست که دستگيرى
اش در دستگيرى جوانانى که به متمدنانه ترين اقدامات وحشيانه را توجيه کند و بر اعمال جنايتکارانه 

و رابطه با جريانات " براندازى" رنگ کشف ،شيوه از خواست اکثريت عظيم مردم دفاع کردند
ما . کند و اقداماتش را توجيه کند" پرونده سازى"تالش ميکند براى اين عزيزان . بزند" برانداز"

ما با تمام وجود از اين عزيزان حمايت . ده استپيشاپيش اعالم ميکنيم که اين اقدامات شکست خور
 بلکه در پس اين تالشهاى منفور ،ميکنيم و سرسوزنى ارزش و مکان آنها نه فقط کاهش نخواهد يافت

 قدرت و اهميت تالش دانشجويان و جايگاه حرکت آنها را در جنبش آزادى و برابرى برجسته ،رژيم
بايد با . گى با اين دانشجويان و خانواده هاى آنها انجام دادبايد تالش وافرى براى همبست. خواهيم کرد
ما يک تن واحد دهها ميليونى .  اعالم همبستگى کرد، عليرغم فشارها و ارعاب و وثيقه ها،آزاد شده ها

ما روشها و سياستهاى . ما دشمنان طبقاتى مان را ميشناسيم. هستيم که آزادى و برابرى و رفاه ميخواهيم
ما براى آزادى تک تک اين . ده از سازمانهاى جاسوسى دنيا به اين جانيان را ميشناسيمبه ارث رسي

ما پيشاپيش به جمهورى اسالمى اعالم ميکنيم که اين سياستها شکست . عزيزان تا به آخر تالش ميکنيم
يد درپس با. نگران اين شيوه هاى پوسيده نباشيد. خورده است و تنها نفرت از رژيم را تعميق خواهد کرد

 . موفق و پيروز باشيد. اين اقدامات رژيم قدرت جنبش مان را ببينيم
 

 توهين به کارگران
 على طاهرى

اين هفته جمهوری اسالمی در تبليغ تلويزيونی مضحکی دست به مسخره کارگران آسيب ديده در محيط 
 کردن بورژواهای اين که هزاران انسان در محيط کار هر روزه و هر ساعت برای چاق. کار می زند



.   بسيار وحشتناک است، برای هر انسانی که ذره ای بويی از انسان بودن برده،مفتخور جان می دهند
اما اين جانيان نه تنها به فکر اصالح اين وضع نيستند بلکه با انيميشين های توهين آميز کارگر را 

در آخر !  دستگاه برش می رودموجودی دست و پا چلفتى تصوير ميکنند که خودش با سر زير پرس و
اين سر راست ترين جوابی است که ! هم پيام می دهند که بيشتر حواست را جمع کن تا باليی سرت نيايد

به راستی که هيچ کلمه ای . اين اقدام شنيع را بايد محکوم کرد. از دهن يک سرمايه دار می توان شنيد
 على طاهرى. سرمايه دار را نداردقادر به تصوير کردن ظرفيتهاى کثيف اين جانوران 

 
 ،على عزيز

فرهنگ و اخالقيات و برخورد سرمايه دار و دولتش با کارگر نميتواند جدا از نگرش بنيادى سرمايه به 
وقتى کارگر براى سرمايه دار تنها موجودى است که کار ميکند و ارزش ميآفريند و . کارگر باشد

 ،تماعى کارگر براى سرمايه دار سر سوزنى ارزش ندارد وقتى حرمت و انسانيت و هويت اج،الغير
محيط کار در ايران . ازاين فراتر رود" ايمنى محيط کار"نبايد انتظار داشت در تبليغات به اصطالح 

بسيارى از کارگران که جان سالم بدر ميبرند و دچار نقض عضو . يک کشتارگاه تمام عيار است
دواندن و تحقير قرار ميگيرند و نهايتا به امان خداى سرمايه  در يک سير کشاف و فرسايشى ،ميشوند

اين تبليغات ميخواهد بگويد که نقض عضوها و قتلهاى محيط کار ربطى . داران در خيابان رها ميشوند
در . نتيجه ميشود" اتفاقات"و " ناتوانى ذهنى کارگران"به عدم وجود امنيت محيط کار ندارد و از 

 دقيقا ، حتى با همان استانداردهاى عهد بوقى خودشان،سيستم ايمنى محيط کارصورتى که بيتوجهى به 
ترديد نبايد داشت که اين نوع تبليغات . ريشه دراين دارد که سهم سود سرمايه دار بيشتر و بيشتر شود

 .   موفق باشيد. مضحک و برخورنده تنها نفرت کارگر را از سرمايه دار و نظامشان تعميق ميکند
 

 ز سنندجخبر ا
 شوان سور

 در ٢١ صبح  الي ١٠  از ساعت ٨٦· ١١· ١٣کارگران شاغل کارخانه شاهو شهر سنندج در تاريخ 
محيط کارخانه به خاطر عدم پرداخت حقوق معوقه و ندادن بن کارگريشان دست از کار کشيدند و بمدت 

کارگران با مديريت چندين در اين راستا يکی از نمايندگان .  ساعت تجمع اعتراضی را سازمان دادند٢
.  ١١. ١٥بار تماس تلفنی گرفتند که در نتيجه وعده داده شد که از طرف کارفرما که تا روز دوشنبه 

خبر ديگر اينکه طی همين تجمع کارگران باز نشسته شاهو که .   به مطالبات کارگران رسيدگی شود٨٦
 و خواستار دريافت سنوات کاری خود از  نفر بودند در محل کارخانه حضور پيدا کردند٣٢تعدادشان 

در . کارفرما شدند و اعالم کردند تا زمانی که سنوات خود را دريافت نکنيم تسويه حساب نخواهيم کرد
به کارگران بازنشسته هم وعده رسيدگی در روز دوشنبه داده . اين تجمع تعداد کارگران هفتاد نفر بود

 .  پريس به سرکار بازگشتندضمنًا سه نفر از کارگران کارخانه.  شد
 

  ،شوان عزيز
 . با تشکر از اخبار و با آرزوى موفقيت و پيروزى شما

 
 فساد در سپاه

 فريد فرياد 
پس از مدتها که خبر های متعدد در خصوص فساد در نيرو های سپاه پاسداران به گوش می رسيد، 

بسيج در نواحی مختلف تهران بزرگ به سرانجام با خبر شديم که چندی پيش  مقامات و مسئولين سپاه و 
 ميليارد ريال در 30اين مسئولين که بالغ بر . دليل فساد اخالقی و مالی تحت پيگرد قرار گرفته اند

اختالس و ارتشاء پرونده مالی دارند متهم هستند که با هماهنگی باندهای مافيايی توليد و توزيع مواد 
رشوه های ثابت به باندهای مرگ آفرين تهران اجازه فعاليت می ايشان با اخذ . مخدر همکاری داشته اند

دادند و در صورت بروز مشکل برای آنان توسط ساير مراجع نسبت به رفع مشکل و آزاد سازی آنان 



از آنجا که نيروهای کادر سپاه در ساير مراجع از جمله نيروی انتظامی نيز . همکاری می نمودند
عيد نيست که دامنه اين فساد تبهکارانه در ساير ماموران رژيم هم  ب،صاحب پست و موقعيت هستند

کشف و برهمگان مشخص شود که مامورين مبارزه با مواد مخدر چگونه در رشد و نمو اين غول 
اين در حالی است که در حاشيه اين رسوايی موارد وسيعی از اعمال . خانمان برانداز دست داشته اند
آنچه . امنيت اجتماعی رژيم بر بانوان و دختران اين کشور گذشته استغير اخالقی در حاشيه طرح 

بيش از همه مورد سوال است اينکه ماموران رژيمی که نتوانسته اند خود را در برابر شهوات مالی و 
 جنسی کنترل کنند چگونه می توانند مجری و مدعی اصالح جامعه باشند؟

 
انين اسالمی و قسم خوردگان واليت اينگونه اند که نه به آيا تعليم ديدگان مکتب اسالم و مجريان قو

ناموس همشهری و هم ميهنی خود رحم می کنند و نه وجدانشان در برابر خيل گسترده جوانان اين آب و 
خاک که با چراغ سبز مشتی سود جو و وطن فروش به دامان اعتياد افتاده اند به درد می افتد؟ اميد است 

می که خود به عمق اين گونه فجايع بيشتر اشراف داند بدانند که تاريخ از هرچه مسئولين جمهوری اسال
 .بگذرد و فراموش کند مردم و نسل زنده آن اين جنايات را از ياد نخواهد برد

 
  ،فريد عزيز

 مردم ترديد نداشتند که مسئولين درجه اول ،حتى اگر گوشه اى از اين جنايات نيروهاى اسالم رو نميشد
 فرزندان امام زمان و اسالم متشکل در نيروهاى اوباش اسالمى ،مواد مخدر و سازماندهى فحشاتوزيع 
وقتى هم گند موضوع جائى درمى آيد مطمئن باشيد که رقابتهاى باندها دليل آن است و نه . هستند

ان مردم اينها در اساس مشتى باند فاسد و جنايتکار و ضد جامعه هستند که به ج. پيگيرى قانون و غيره
فساد و ارتشا و باجگيرى و کارهاى مافيائى البته از . هرچه تيغ شان ببرد انجام ميدهند. افتاده اند

در ايران اسالم زده اين موضوع از باال تا پائين هرم . خصوصيات الينفک جوامع سرمايه دارى است
تلف که سرشان به صدها باند و خانه هاى پنهان و شبکه هاى مخ. حکومتى اساس کسب و کار است

 اين ،وصل است و در کنارشان باندهاى آدمکش و قمه زن و ارتشهاى خصوصى وجود دارد" مقامات"
انسان بايد يا خيلى خوشبين باشد يا ساده که فرض کند جمهورى اسالمى در . امور را سازماندهى ميکنند

بايد اين جانيان را بزير کشند و مردم براى نجات از اين وضعيت تنها . مرکز اين فعاليتها قرار ندارد
آنگاه دنيا متوجه ميشود که مافياى . پرونده اعمالشان را در دادگاههاى علنى و منصفانه ورق زنند

 . موفق و پيروز باشيد. اسالمى دست هر مافيائى را در جهان از پشت بسته است
 

 گزارش از فيلمی زنده
 کاميار آزادمهر

 صادقيه به سمت خيابان می رفتم با صحنه ای روبرو شدم که تا به حال چند روز پيش که داشتم از مترو
ولی فکر نميکردم روزی از نزديک شاهد اين . در کليپ های دو يا سه دقيقه ای موبايل ديده بودم

عده ای از نيروهای انتظامی با باتوم دختر جوانی را تنها به خاطر اينکه لباسش ! ماجرای درد آور باشم
مردم در حاليکه گه گاهی اعتراض . واست و ايدئولوژی آنها نبود به شدت کتک می زدندمناسب با خ

می کردند دور محوطه جمع شده بودند و چند سرباز راه آنها را گرفته و از دخالت آنها جلوگيری می 
اگرچه کسی اين ميان جرات نداشت بيش از اين دخالت کند چون می ترسيد که خود نيز گرفتار . کردند

از خودم می پرسم چگونه می توانم در چنين جامعه ای زندگی کنم؟ آيا . اين نيروهای جنايت کار شود
روزی يک چنين ماجرايی برای من يا نزديکان و دوستانم اتفاق نخواهد افتاد؟ اين سرکوب علنی مردم 

است که چشمانمان کافی . تنها در کليپ های موبايل نيست بلکه هر روز در جلوی چشم ما اتفاق می افتد
انسان هايی سربزير و مظلوم که به پست ترين ! را باز کنيم تا ببينيم چه باليی بر سرمان آمده است

 .حالت ممکن تحقير شده ايم و حتی جرات يک اعتراض ساده را هم نداريم
 

  ،کاميار عزيز



 صحنه ها و در مواردى و در. مردم و حکومت اسالمى در يک جنگ روزمره و دائم بسر ميبرند
در چنين . نبردهائى ما تلفات ميدهيم و سرکوب ميشويم و در مواردى اين مرتجعين را به عقب ميرانيم

مسئله تماما اين . وضعيت هاى مشخصى بايد از هنر شلوغى راه انداختن و ممانعت کردن استفاده کرد
 ،خود و پيرامونشان نگاه ميکننداما وقتى ب.  عادت ميکنند،بله. ميکنند" عادت"است که انسانها تدريجا 

 بزرگترين مرض و بليه اى است که هر موجود را ميتواند دچار ،عادت. ديگر قابل بازشناسى نيستند
 راديکال نگاه کردن به ، انتقادى بودن، راه حل پيدا کردن، تن ندادن، فراتر رفتن،نپذيرفتن. خود کند

ترديدى نيست شاهد بودن جنايت با شنيدن آن . ست و تالش براى تغيير اساس کار ما،خود و پيرامون
. دنياى امروز ما مملو از کثافت و جنايت و سبعيت است. تاثير واقعى اش متفاوت است. تفاوت دارد

 و دوم مقابله را ،ما بايد اول تالش کنيم که عادت نکنيم. ميخواهند عادتمان دهند که زندگى همين است
ن نرود که جنگ ما با حکومت تمام نشده است و بايد ملزومات پيروزى يادما. بشيوه موثر سازمان دهيم

. در اين جنگ را فراهم کنيم تا از جمله به اين صحنه ها در کليپ ويدئو و در دنياى واقعى پايان دهيم
 . موفق باشيد

  
 !دانشگاه پادگان نيست

اين دوستان کار . يافت کرديمرا با عنوان دانشگاه پادگان نيست در" خالف جريان"کليپ جديد جوانان 
اما گذشته از ارزشگذارى . کليپ جديد هم کار خوبى است.  اکتبر داشتند١٠ديگرى عليه اعدام بمناسبت 

جنبش آزادى و برابرى هر .  جنبه جنبشى آن مهم است، که اينجا قصد وارد شدن به آن را نداريم،هنرى
 آذر ١٣در متن اعتراضات " خالف جريان"اى کار بچه ه. روز در گوشه اى و به زبانى حرف ميزند

. امسال و اتفاقات بعدى و جنبش همبستگى جهانى با دانشجويان معنى دارد و ارزش خود را نشان ميدهد
 .دوستان عزيز دستتان درد نکند و آرزوى موفقيت برايتان داريم

 
 ،خسرو دانش عزيز

" عبور از منصور حکمت"فاع از تز قسمت اول مطلب شما در نقد مواضع هيئت دائر حزب و در د
هرچند در نامه ضميمه تاکيد کرده . دريافت و براى انتشار علنى در ستون آزاد سايت حزب ارسال شد

 اما از آنجا که ما عالقه اى به ،بوديد که مطلب داخلى و جهت اطالع اعضا و کادرهاى حزب است
 آن را براى انتشار در سايت ،اين دست شما مانند بقيه مقاالت از ،داخلى کردن بحث سياسى نداريم

 . *   موفق و پيروز باشيد. فرستاديم
 
 

  ٣٨نامه ها، شماره 
 

 نمايشگاه عکس کارگران افغانى
 نمايشگاه : " اين خبر را بخوانيدنظر شما در مورد برگزاری نمايشگاه عکس کارگران افغانی چيست؟

 پرديسان فرهنگسراى  اسفند ماه در نگارخانه 19 الى 11عكسى از آارگران افغانى در روزهاى 
 کارگران افغانى و انتشار اخبارى که منجر به تنفر  اخراج گسترده و بى رويه. شود دختران برگزار مي

مردم از اين کارگران شده است و اعتراض به گسترش اين روند غيرانسانى، علت برگزارى يك 
 کامران درخشان". نمايشگاه عكس از آارگران افغانى شده است

 
 کامران عزيز، 

تصوير جمهورى اسالمى و ناسيوناليسم ايرانى از شهروندان . اين اقدام بسيار انسانى و مثبتى است
. موسوم به مهاجر در ايران و مشخصا شهروندان افغانى، تصويرى عميقا فاشيستى و نژادپرستانه است

ها بخشى از شهروندان ايرانند و بايد از کليه آن. کارگران افغانى بخشى از طبقه کارگر ايران هستند
دستگيرى و ضرب و شتم و اخراج اين شهروندان توسط جمهورى . حقوق شهروندى برخوردار باشند



اما . اسالمى و همينطور تبليغات شنيع نژادپرستانه عليه آنان توسط هر انسان شريفى بايد محکوم شود
ى و نژادپرستانه اگرچه الزم و حياتى است اما کافى نفس اعالم موضع در قبال يک حرکت ضد کارگر

اين حقيقتى . نيست، بايد اقدامات متعددى را براى خنثى کردن و نهايتا شکست اين سياست سازمان داد
داشتن يا . است که کار کارگر منشا ثروت و انباشت سرمايه مشتى بيکاره و سرمايه دار دزد است

سخت ترين و ناامن ترين کارها را اين .  نميتواند خدشه اى وارد کندنداشتن تابعيت ايران دراين حقيقت
آنها، مثل هر کارگر ديگر، چندين برابر بيشتر از آنچه که . کارگران با کمترين حقوق انجام ميدهند

اگر کسى از حاصل کار طبقه کارگر به شمول کارگرافغانستانى امرار . دريافت ميکنند توليد ميکنند
تبليغات نژاد پرستانه آنها . مين دولت و ارگانهاى سرکوب و مشتى سرمايه دار هستندمعاش ميکند، ه

و گرنه بيکارى . تنها هدفش اينست که استثمار شديد و بردگى تمام عيار اين کارگران را توجيه کند
يا نسبت دادن . محصول سرمايه دارى است و ربطى به تعدادى مهاجر گرسنه و سرکوب شده ندارد

 ،همه جاى دنيا فاشيستها. و جرم به مهاجرين عمرى به سابقه پديده مهاجرت در جهان داردجنايت 
 کمابيش همين ،اقتصادى موجود- راسيسم نهادى در نظام سياسى ، دولتهاى دست راستى،اسکين هدها

چه کسى نميداند که جنايتکارترين جنايتکاران در حکومت . ترهات را عليه مهاجرين تکرار کرده است
حکومتى که اين شرايط بردگى و سرکوب خشن اعتراض به بردگى را سازمان . اسالمى نشسته اند

در هر کشورى دست به اعمال " مهاجرين"ترديدى نيست که ممکن است تعداد قليلى از . ميدهد
اگر حقوق شهروندى و قانون يکسان با . اما اين ربطى به مهاجر بودن آنها ندارد. جنايتکارانه بزنند

قوق و وظايف يکسان براى همه اجرا شود، آنوقت ميتوان آمار جرم و جنايت را هم بدقت ثبت کرد و ح
قانون جامعه بايد در دفاع از مصونيت . را هم نشان داد" با سابقه مهاجر و غير مهاجر"سهم شهروند 

بى و يا عقيده شهروندان و حقوق آنها يکسان برخورد کند و در قبال هويتهاى کاذب ملى و قومى و مذه
اما در ايران ناسيوناليسم نژاد پرست و دولت سرمايه داران . و مرام افراد و يا تابعيت آنها کور باشد

متاسفانه . و غيره توجيه کند" مقابله با جنايت و بيکارى"تالش ميکند جنايت عليه شهروندان را با نام 
ده است که افکار عمومى جامعه نسبت به بدبختى روزافزون مردم و تاثير نسبى اين تبليغات باعث ش

پايان دادن به اين مسئله در اساس کار . ابعاد جنايتى که صورت ميگيرد واکنش درخورى نشان ندهد
طبقه کارگر و جريانات آزاديخواه و انترناسيوناليستى است که آزادى و برابرى را براى همگان 

 مانند برپائى نمايشگاه عکس و غيره ميتواند کمکى ابتکاراتى. ميخواهند و در اين جهت مبارزه ميکنند
البته بايد ديد که اين نمايشگاه و برگزار کنندگان آن تاچه حد به حقيقت و دفاع از . در اين زمينه باشد
فراخوان ما به خوانندگان نشريه . به هر حال کار مثبتى است و بايد از آن استقبال کرد. حقيقت پايبند اند

اينست که قاطعانه از حقوق شهروندان افغانستانى بعنوان بخشى از طبقه کارگر و يک دنياى بهتر 
ترور و قتل و ضرب و شتم و شکنجه شهروندان افغانستانى بخشى از . شهروندان ايران دفاع کنند

اين همان رژيمى است که به وفور به . پرونده جنايات اين رژيم است که بايد روز خودش بررسى شود
المى در افغانستان کمک مالى و تسليحاتى ميکند اما کارگران و زحمتکشان افغانستانى را جريانات اس

در ايران در زندان و اردوگاه کار اجبارى زندانى ميکند، اموالشان را ميدزدد و وحشيانه آنها را شکنجه 
د و سياست طبقه کارگر ايران بايد حمله به کارگران مهاجر را حمله بخود تلقى کن. و اخراج ميکند

موفق و پيروز . روشن و عملى در قبال اين اعمال جنايتکارانه و ضد کارگرى رژيم اسالمى داشته باشد
 . باشيد

 
 رضا تابان

 مخاطرات فعاليت، جامعه و جمهوری سوسياليستی 
دنيای امروز ما در دام يک غول بی شاخ و دم سرمايه داری آن هم به مثابه آخرين مرحله آن يعنی 

اليسم افتاده، مارکس و لنين بايد از گور بر خيزند تا ببينند قدرت سرمايه، مردم دنيا را در چه امپري
ً  نوشتن يک تحليل سياسی از وضع موجود حاکم شکستن شاخ غول را . باتالقی فرو برده است واقعا

م دشمن رابطه بازی های سياسی پشت پرده معلوم نمی کند دو کشور متخاصم در حال جنگ، باه. دارد
روی کار آمدن و به زير کشيده شدن صدام . هستند يا فقط يک جنگ زرگری در حال وقوع است



معلوم نيست ابر قدرت ارتش . حسين، طالبان و وقايع اخير ايران در مقابله با غرب نمونه بارز آن است
شايد هم . ...امريکاست يا سياست انگليس يا سرمايه يهودی های جهان يا نيروی کار ارزن چين و

 .دستشان به طور مساوی در يک کاسه است
 

شايد يک زمان سخت ترين کار را کار معدن يا معلمی معرفی می کردند ولی من امروز می توانم به 
جرات بگويم کسی که وارد بازی سياست در اين دنيا، حال با هر خط و سمتی، وارد سخت ترين کار 

رای خيلی ها متاسفانه حرمت قائل نيست، نه حرمتی برای جنگ قدرت رايج در دنيا ب. دنيا می شود
فقط جنگ، جنگ برای پول، جنگ برای قدرت، جنگ برای نفت و جنگ . جامعه نه حرمتی براى فرد

اخباری است که اگر دنبالش هم ..... هر روز قتل، خونريزی، فساد، اعتياد، کار کودکان و..... برای 
ظاهرا شنيدن خيلی از اين خبرهای نا گوار به خصوص .  می رسدنباشيم به طور روزمره به گوش مان

کشته شدن انسانها در عراق اصالً  مو را هم به تن خيلی . در جائی مثل ايران و منطقه ديگر عادی شده
با اين سرعتی که سرمايه داری به اين دستگاه آدم کشی و ضد انسانی خود را دامن . ها سيخ نمی کند

مرگ طبيعی؟؟ چه واژه . فکر نمی کنم پايان عمر خودم را به طور طبيعی ببينمميزند، من يکی که 
وقتی به مرگ فکر نمی کنم می گويم مسلماً  يا در جنگ کشته ميشوم يا زير ماشين، يا سکته  ! غريبی

يعنی فکر اين که هر لحظه امکان مرگم . فشار زندگی يا تردد يا به عنوان يک زندان سياسی و اعدام
اميد به اين که جهانی پر از صلح را که برای آن تالش کرده ام .  کارهايم نيمه کاره می ماندهست و

شايد بعضی مواقع با رفقا در اين مورد صحبت کنيم ولی اين . هرگز نمی توانم ببينم گاهاً  آزارم می هد
 ! پايان حرف من نيست

 
به نظر من هم روزنه . اين چيزها نباشندتالش می کنيم تا نسل های بعد به فکر . مصمم تالش می کنيم

های اميد ديده می شوند و از زمانی که حکمت را از دست داده ايم اين روزنه ها بزرگتر و بيشتر شده 
سنت . چپ راديکال در جامعه هر روزه در حال مبارزه انقالبی با همه جست و خيزهای آن است. است

اشته، به نظر من ميتوان اميد يک انقالب کارگری چپ در سطح دانشگاه ها و جوانان رشد خوبی د
اگر چنين امری در ايران رخ بدهد، که البته با توجه به فاکتهای موجود . کمونيستی را در ايران داشت

در جامعه می توان کمونيسم کارگری و چپ ايران را پيشرو ترين و با استعداد ترين چپ در جهان 
به طور قاطعانه پيروز ميدان باشيم مسلماً  قائله تروريسم اسالمی اگر ما در اين جامعه . حاضر دانست

و تروريسم دولتی به بهانه جنگ با قطب مقابل خاتمه خواهد يافت، مسلماً  کارگران بسياری از کشورها 
به پيروی از اين انقالب دست به کار ميشوند که در نهايت يا پيروز ميشوند يا حداقل به رفرم های 

پس برای تغيير وضعيت جامعه جهانی و ايجاد يک . مين معيشت اجتماعی دست می يابنداساسی در تا
تهديد برای سرمايه داری از سوی جامعه انسانی يک چنين انقالبی مورد نياز جامعه بشری است و 
گرنه کره زمين در آينده با اين وضعيت تبديل خواهد شد به تصويری که خيلی از فيلم های تخيلی از 

 .... اين کره می دهند آينده
 

 رضا تابان عزيز،
سرمايه دارى امروز را بايد همانطور ديد که تاثيرات مخربش را بر زندگى ميليونى انسانهاى واقعى 

را با گوشت و پوست " امپرياليسم"کارگر و مردم محروم در کشورهائى مانند ايران هر روز . ميگذارد
رجى نيست، بلکه آن شرايطى است که بر کار و توليد حاکم امپرياليسم پديده اى خا. شان حس ميکنند

آن شرايطى است که اختناق عريان حکومتى و سازماندهى استثمار امپرياليستى و تامين فوق سود  . است
اگرنه در اين يادداشت شما، بلکه و عموما در ديدگاه چپ ضد امپرياليست، که . را الزامى کرده است

و جنگها و " خارجى"رياليستى است، همواره امپرياليسم را بعنوان پديده اى همان ناسيوناليسم ضد امپ
به همين اعتبار مبارزه . و غيره درک کرده اند" وابستگى اقتصادى"و " استعمار نوين"کشورگشائيها و 

رشد موزون توليد صنعتى و "، "استقالل و خودکفائى"ضد امپرياليستى را در چهارچوبهاى 
نيروى ضد امپرياليست هم هر کسى و از جمله . و غيره ديده اند" تيزاسيون سياسىدمکرا"، "کشاورزى



چپ دوره . بودند که احيانا اينجا و آنجا تضاد منافعى برايشان تراشيده شده است" خودى"بورژواهاى 
امروز هم ضد .  بجز سازمان اتحاد مبارزان کمونيست کلکسيونى از اين ديدگاهها است٥٧انقالب 
ضد يانکى بودن . يستها اگر نه به همان زمختى سابق اما در اساس اين ديدگاهها را حفظ کرده اندامپريال

براى اين چپ خود را در حمله به مک " مقابله با سرمايه. "و خارجى ستيزى جوهره اين چپ است
تم جهانى خالصه اينکه سرمايه دارى عصر امپرياليسم نه بعنوان يک سيس. دونالد و امثالهم نشان ميدهد

کاپيتاليستى و نقد کمونيستى نه بعنوان يک نقد ضد کاپيتاليستى در تمام اشکال و جوارح آن، بلکه در 
. تبئين شده است" نماد امپرياليسم و عموسام"رابطه صورى اين يا آن بخش سرمايه در فالن کشور با 

 مستقل از اينکه روبناى ،سرمايه دارى! با اين عنوان خمينى ضد امپرياليست ميشد و قابل حمايت
انگليسى يا يهودى يا مسيحى يا "مذهبى يا ليبرال يا جمهورى يا خلقى يا دولتى دارد، مستقل از اينکه 

سرمايه دارى مطابق . است، سرمايه دارى است و داراى يک ماهيت ضد کارگرى واحد است" ليبرال
دولت سرمايه دارى . ا سازمان ميدهدبا منطق بورژوا در بازار عمل ميکند و استثمار و کسب سود ر

در هرجا، مستقل از مسائل منطقه اى يا اولويتهاى سياسى بخشهائى از طبقه حاکم، سگ شکارى 
در نتيجه تقابل با اين دنيا و اين مناسبات و مشقات ناشى از آن، تنها از طريق تقابل با . سرمايه است

 سرمايه دارى با هدف سرنگونى و الغاى آن سرمايه بعنوان يک رابطه اجتماعى و دولت و حکومت
 . اين چه در ايران و افغانستان و چه در آمريکا و انگليس و غيره تنها پاسخ طبقه کارگر است. ميگذرد

 
منشا و دوام و بقاى اين . معضالت و مصائب سرمايه دارى امروز جملگى از ضررويات اين نظام اند

اگر جامعه اى . گل کسب سود و توليد براى سود در مى آيدمعضالت تماما از اين نظام و قانون جن
براين مبنا بنا شده است، که امروز دنيا برهمين اساس ميگردد، آنوقت کم و بيش و در يک چهارچوب 

 فقر و جنگ و اختناق و کمونيسم ستيزى و آزادى ستيزى و ارتجاع گرائى و ضد بشر بودن نيز ،جهانى
حق با شماست که سياست و کار سياسى از . نها با اين نظام متصور نيستوجود دارند و پايانى براى آ

اما همزمان بايد تاکيد کرد که تالش براى تغيير و تن ندادن به . سخت ترين و بى ارج ترين کارهاست
وضعيت موجود، همواره و در طول تاريخ بشرى نيز در کنار اين شرايط غير انسانى وجود داشته و 

اينهم درست است که تالش دارند ما را به قتل و .  منطق ساده جامعه طبقاتى استاين. خواهد داشت
اين اساس فرهنگ و مبناى . بدهند" عادت"جنايت و بيرحمى و دروغگوئى و رقابت و خود پرستى 

اساس . اساس نگرش فرد بورژوا به انسان و کارگر و جامعه است. ايدئولوژى نظام بورژوائى است
انون اساسى بازار است که باغ وحشى بمراتب وسيع تر و وحشى تر از هر باغ وحش منطق سرمايه و ق

. ما در درون جامعه اى زندگى ميکنيم که جنگ و تنش و تقابل يک وجه الينفک آنست. واقعى است
. اينکه هر کس ميتواند به آرمان نهائى اش برسد و دمى در سايه آن آرامش داشته باشد را نميدانم

اميد به آينده اى بهتر و تالش براى تغيير نقطه .  سفيد و وعده مذهبى به کسى نميدهدکمونيسم چک
کمونيسم در ايران در ايندوره تاريخى مشخص، با فرض . عزيمت حرکت و تالش نسلهاى متمادى است

شروط معينى و پاسخ به سواالت معينى، ميتواند نقشى تعيين کننده ايفا کند که حاصل آن مقدار زيادى 
. ما موظفيم تالش کنيم. آزادى و خوشبختى در مقياسى گسترده براى تعداد زيادى آدمهاى واقعى باشد

ما موظفيم . شکست و پيروزى ما را تماما پراتيک ما بعنوان يک جنبش طبقاتى و اجتماعى تعيين ميکند
 تير ميبرند، بخاطر کودکان امروز، بخاطر له شدگان ديروز، بخاطر اعداميهائى که فردا به ميدان
ما بردگان . بخاطر متوقف کردن اين چرخه جنايت و ترور روزمره، بخاطر اعاده انسانيت تالش کنيم

. مجبوريم شورش و قيام کنيم حتى اگر توسط برده داران در بيدادگاههاى سرمايه محکوم به اعدام شويم
 . موفق و پيروز باشيد. استما موظفيم اين وضعيت را نپذيريم، چون پذيرفتن آن دون شان انسانيت 

 
 رفقا سعيد از اصفهان و عليرضا از کرج

پيوستن تان به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را . فرم هاى تقاضاى عضويت شما را دريافت کرديم
اميدواريم همراه با اردوى وسيع آزادى و برابرى . به حزب خودتان خوش آمديد. تبريک ميگوئيم



ارى را در ايران سرنگون کنيم و بر ويرانه هاى آن نظامى سوسياليستى جمهورى اسالمى و سرمايه د
 . موفق و پيروز باشيد. و جامعه اى خوشبخت براى همگان برپا کنيم

 
 »پان پراگ«

است و در بسته بندى زيبا و با عکسهاى هنرپيشه هاى »پان پراگ«نام اين ماده : مواد مخدر جديد ورود
مس، پاستيل و پودرهايى با طعم نعنا و خوشبو کننده دهان وارد کشور هندى و پاکستانى به صورت آدا

دليلى که مصرف کنندگان .  تومان ميباشد300 تومان تا 50قيمت اين ماده مخدر االن در مشهد . ميشود
ها را به سمت آن ميکشد، احساس گرمى، سرخوشى موقت، سبکى سر، گيجى و شادى »پان پراگ«

 . لطفا براى همه بفرستيد.  هم هستبسيار سرطانزا. کاذب است
 

  ،دوست عزيز
برخى ها . مواد مخدر در ايران سودى نجومى دارد. با انتشار خبر شما آنرا براى تعداد زيادى فرستاديم

 ،ترديدى نيست که دولت. قرار ميدهند" تاپ"درآمد ناشى از آن را بعد از درآمد نفت در رتبه هاى 
 که اسکله و امکانات و فرودگاه و خالصه همه چيز براى ترانسپورت  و کسانى،سران دولتى و نظامى

بزرگترين مافياهاى مواد مخدر در .  قادرند در ابعاد وسيع اين امر را سازمان دهند،و توزيع دارند
مواد . ايران انگشت کوچکه کسانى نميشود که از باال و آگاهانه قصد دارند نسل جوانان را زمينگير کنند

موفق و . يران مدتهاست که يک سالح سياسى و مکمل مهمى در سيستم دستگاه سرکوب استمخدر در ا
 . * پيروز باشيد

 
 

 ٣٩ شماره ،نامه ها
 

  مسئله ملى،کوزوو
 مهران شادمهر

 يک دنيای بهتر در مورد استقالل کوسوو نکات جالبی ٣٨سياوش عزيز شما در سرمقاله نشريه شماره 
اما بنظرم چند نکته بدون پاسخ مانده است و شما شايد . ثر آنها کامال موافقمرا مطرح کرديد که من با اک

سئوال من اين . به دليل جا به آن پاسخ نداده ايد و آنهم مساله پاسخ مشخص و عملی به مساله جدايی است
ن اين منطقه تحت تاثير سياستهای آلمان و آمريکا و بعضا دولتهای بلوک غرب در رقابت با آخري: است

اين . باقيمانده های بلوک شرق تالشی برای جدايی و تکه تکه کردن يوگسالوی سابق را دنبال کردند
و شايد بشود گفت که اين . پروسه با خونريزی و کشتار بسيار و قتل عامهای وحشتناک صورت گرفت

تا قبل از اين جريانات عمال مساله ای به نام مساله ملی را در بخشهای مختلف اين جامعه و مردمی که 
حال سئوال من اين است آيا شما مساله ای بنام مساله . وقايع در کنار هم زندگی ميکردند، ايجاد کردند

ملی در کوسووو را به رسميت ميشناسيد؟ داليل تان چيست؟ آيا اين پروسه جدايی، حال با هر نقصی، 
 اشد؟بهتر از جنگ و کشتارهای قومی نيست که ميتوانست در چشم انداز ب

 مخلص شما، مهران شادمهر
 

 ،مهران شادمهر عزيز
در . من در آن يادداشت مشخصا به مسئله عملى جدائى نپرداختم چون جدائى را ضرورى نميدانستم

دستکم اين امکان را داشت که .  جدائى نسخه بهترى از ماندن بود،دوره پايان يا اوج بحران کوزوو
گذشت و سالهاست که جنگ و معضل بصورتى که عمال دولتهاى اما آندوره . مردم کمتر قربانى شوند

در . مردم داشتند نفسى ميکشيدند. غربى و جريانات ناسيوناليست و فاشيست ايجاد کردند وجود نداشت
همين سالها برخى کشورهاى جدا شده از يوگسالى سابق از جمله کروواتيا از کانون هاى توريسم 

وو اوضاعى نبود که جدائى را به تنها راه حل مطلوب تبديل کرده مشخصا در صربستان و کوز. بودند



جدائى نه امرى واقعى و ضرورى بخاطر آرامش بيشتر مردم بلکه در ادامه تقابل کشورهاى . باشد
در يوگسالوى سابق مردم کنار هم زندگى ميکردند و پيشينه تخاصم ملى پيوسته  . درگير صورت گرفت

بقول شما مسئله ملى . ا هم را غير ممکن يا سخت کرده باشد وجود نداشتاى که همزيستى اين مردم ب
 و جنگ و پاکسازى قومى و جنايات فجيع ، ارتش ها درست کردند، نفرت پراکندند،را ايجاد کردند
يک جامعه را . اينجا قرار نبود کسى از کسى جدا شود تا براى آن رفراندمى برگزار شود. سازمان دادند
کوزوو يکى از اين کانونهاى . پاره کردند و کليد هر گوشه اش را به مشتى جانى دادندنابود و تکه 
 همان سير عمومى تکه هاى جدا ، يا جدايش ميکردند،کوزوو هم آن زمان اگر جدا ميشد. بحران بود

اهميتى نداشت که چند کشور از فاجعه يوگسالوى بجا ميماند و يا کوزوو جزو . شده ديگر را طى ميکرد
کوزوو و جدائى از صربستان " استقالل. "مسئله امروز هم همين است. صربستان بماند يا جدا شود

جايگاه اين جدائى . بخودى خود اهميت ندارد و پاسخى به يک معضل واقعى مردم در کوزوو نبود
اندن من فکر ميکنم پيامدهاى اين جدائى بمراتب بدتر از م. بيشتر در تقابلهاى جهانى اساسى تر است

 مردم در صربستان و ،در اين سالها که چانه زدنهاى ديپلماتيک دولتها و متحدينشان پيش ميرفت. است
 ظرفيت ، يعنى جدائى کوزوو در يک پروژه معين،اين واقعه. کوزوو قديم داشتند زندگى ميکردند

 .شيدموفق و پيروز با. بيشترى براى باز کردن زخمهائى دارد که ميرفت کمى التيام يابد
 

 اميد آواره
 من از جمله کسانى بودم که ديگر ٢٠٠۴بعد از انشعاب . اميد هستم از سنندج. خسته نباشيد. با سالم

ولى هيچوقت از درون نتوانستم کنار بزارم و . فعاليت را با کمونيسم کارگرى انجام ندادم و کنار رفتم
 ضربه ٢٠٠۴ماها با انشعاب .  خيلى زياد،اديم ماها زي،من تنها نيستم. دنبال کردم اتفاقات اين جنبش را

اما وقتى . بارها دستگير شده بودم. من زندگيمو در اثر فعاليتها از دست داده بودم. بزرگى خورديم
 ميديدم بهم ، با بودن در کنار هم انسانهاى شريف کمونيست بود،پشتوانه ام يک حزب قوى سياسى

 .يير ميدمروحيه ميداد و ميگفتم که اين وضع را تغ
 

 به ،لجن پراکنيهاى اينترنتى. بعد از انشعاب روز به روز ميديدم که دو حزب از اون سنت دور ميشن
. هم پريدنها و دور شدن از سنت منصور حکمت کارى کرده بود که حالم از اين وضعيت بهم ميخورد

ادى که مثل من اين چند  دوستان زي،نه من. اما يک مدت است باز به شماها و حکمتيستها اميدوار شدم
با چندى از . اين مدت احساس ميکنم که همون دوره منصور عزيز است. سال را گوشه و کنار ماندند

بچه هاى حکمتيست که ارتباط دارم ميبينم که دوباره همون حال و هواى دوره قبل از انشعاب رو حاکم 
 از همه چيز خوشحال کننده تر اينکه و. کردند که خيلى براى من و دوستان ديگر اميدوار کننده است

ميبينم که در اعتراضات و آکسيونهاى خارج . غيره ميبينم.... عکس شماها کنار عکس کورش و فاتح 
جدا که . اينبار برعکس نوک پيکان را رو به جمهورى اسالمى نشانه گرفتيد. کشور کنار هم هستيد

 .خوشحالم
 

 و خيلى از انسانهائى که يک دوره همه شماها را مقصر ، خيلى کم، کمه،اما آيا اين بس است؟ نه
دوباره اون حزب . ما هم با تمام قوا بهتون ميپيونديم.  انتظار داريم که دوباره يکى بشين،ميدونستيم

 صفا و ،در آن بجاى جدل آن الين. سياسى قوى و با انسجام را ميخواهيم که براى همه افتخار آميز بود
اميدواريم شما رو با حکمتيستها در . اليست و لمپن اسالمى را کور کرده بودصميمت چشم هر ناسيون

. باى. ميبوسمتان. آنموقع من و صدها انسان ديگر با شماها خواهيم بود. کنار هم در يک حزب ببينيم
 اميد آواره

 
 ،رفيق اميد آواره عزيز

 تکان دهنده ،ار ضربه خوردند بعنوان حرف دل بسيارى از کسانى که در اين ماجراى ناگو،نامه شما
 و بقول ،اگر حرکت ما توانسته باشد مجددا اميد و تحرک را در کمونيستهاى شريفى مثل شما. است



 تنها نشان ميدهد که روى مسير درستى ميرويم و بايد با ، زنده کرده باشد،خودت تعداد زيادى مثل شما
ازى اين لطمات و برگرداندن اميد به صفوف يک هدف اساسى ما بازس. قدرت اين مسير را ادامه دهيم

مستقل از اينکه رفقاى مختلف در . وسيع جنبش کمونيسم کارگرى و متشکل شدن در صفى واحد است
 اين جهتگيرى تاکنون دستاوردهاى ،هر سو چه تحليلى در مورد اين تالش ما داشتند و يا هنوز دارند

وجد بازگشت اعتماد و اميد و عقب راندن فضاى يک دوره پراتيک ما م. زيادى بدنبال داشته است
يک هدف مهم ديگر ما اين است کارى کنيم که دوباره کمونيست . دوران پسا انشعاب بوده است

کارگريها وسط صحنه سياست قرار بگيرند و در حزبى قوى و سياسى و کمونيستى و آماده دخالتگرى 
 .و بانفوذ متشکل شوند

 
 توجه ،کرديد و بودن ما در يک حزب همراه با رفقاى حزب حکمتيستدر مورد انتظارى که مطرح 

شما را به قرار کميته مرکزى در باره بررسى پروسه وحدت حزبى ما و حزب حکمتيست و يادداشت 
اميدواريم اين اقدام سياسى ما موجب برانگيختن اميدهاى . هيئت دائر در همين شماره نشريه جلب ميکنم

 با همان قدرت و جسارت و صميميت و دانش و ، و همه شما،ميکنيم که شماما کارى . بيشترى شود
 مجددا به  حزب خودتان بپيونديد و همه ما در يک سنگر واحد ،توانائى و شرافت کمونيستى تان

از جانب من رفقاى ديگر را بگرمى . کمونيستى کارگرى عليه اسالم و سرمايه در ايران قد علم کنيم
 .مت و با آرزوى تندرستى و سربلندى شماميبوس. سالم برسان

 
 علی ازدماوند

 انتخابات فرمايشی و انتصابی
قابل توجه آن دسته از دوستانی که مانند کبک سرشان را داخل برف کرده و از بيرون وعواقب 
اعمالشان بی خبرند و اين اعمال زنگ خطری برای جامعه آزاديخواه و برابری طلب ايران بوده که 

 .ل اين قبيل افراد را بخورندمبادا گو
 انتخابات يعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟

: مذهبی و غير مذهبی: آيا غير اين است که بايد احزاب سياسی آزاد باشند؟ اعم از چپ و راست
و تمامی احزابی که وجود دارند و برای : کمونيست و دمکرات: ناسيوناليست و غير ناسيوناليست

گذاشت بجز سالمت بودن روحی و روان و ميزان سن و کانديداتور نبايد هيچ شرط و شروطی 
حاال از شما دوستان کبک خصلت می پرسم؛ آيا انتخاباتی که شما جهت منافع خود : تحصيالت وی

جامعه را گمراه و اغفال می کنيد و برای جمع کردن آرای مردم  تبليغ می کنيد و جلسات متعددی می 
 .جواب نه است"ادارای شرايط فوق می باشد؟ طبع. گذاريد

پس دوستان اگر تا حاال نمی دانستيد که در تمام آن جنايتهائی که حکومت می کند شريک هستيد گذشت 
. ولی امروز به آن اشتباهت پی برديد آغوش جامعه آزاديخواه و برابری طلب به سوی شما باز است

ناگفته نماند اين . رده اندخطابم به دوستان شهرستان دماوند و در مجموع آنانی که گول خو"خصوصا 
بار جهت تذکر است اسمشان را نياورديم درغير اين صورت مشخصات آنها را گفته تا در جامعه 
شناسائی و رسوا گردند و از جامعهء آزاديخواه و برابری طلب می خواهم به هيچ وجه گول حکومت و 

 . زنده باد سوسياليسم،ادی و برابری زنده باد آز.اين قبيل افراد را نخورند چون توبهء گرگ مرگ است
 علی از دماوند

 
 ،على عزيز

 ، کسانى که براى انتخابات رژيم تبليغ ميکنند،اول. جند نکته مهم هست که مايلم با شما در ميان بذارم
 اينها على القاعده از درون رژيم و جناحهايش و شاخه هاى ،جلسه ميگيرند و غيره که شما اشاره کرديد

 تصويرى ،دوم. دشمنان شما و همه ما هستند. شما نميتوانند باشند" دوستان"اينها . آنها هستندتشکيالتى 
زير برف کردند و ناآگاهانه دارند " کبک"از اينها ميدهيد که گويا حواس شان نيست و سرشان را مثل 

 کليه جناحهايش اين خط رژيم اسالمى و. اين هم واقعيت ندارد! رژيم تبليغات ميکنند" انتخابات"براى 



 با اين فرض که اينها در اشتباه اند و حال گويا ،سوم. بکشاند" راى"است که مردم را پاى صندوق هاى 
چرا؟ آيا چيزى . را برايشان باز ميگذاريد" آغوش جامعه آزاديخواه و برابری طلب "،به آن پى برده اند

شد؟ کجا؟ پس چرا براى انتخابات رژيم تبليغ گفته اند که دال بر پشيمانى آنها يا افشاى جنايات شان با
 آغوش جنبش آزاديخواه ،ميکنند؟ چرا کسى که کنار رژيم است و براى رژيم اسالمى تبليغ ميکند

برويش باز باشد؟ آنهم وقتى که همين حضرات کارگران و دانشجويان آزاديخواه و برابراى طلب را در 
کيست که " دوستان دماوند" من نميدانم منظور شما از ،چهارم! زندان زير شکنجه و شالق قرار دادند

خطابشان قرار داده اى؟ آيا اين دوستان همان باالئى هستند که براى انتخابات تبليغ ميکنند؟ و اگر جواب 
مثبت است مگر اينها مخفى تبليغ ميکنند و در جلسات اسمشان را نميگويند؟ چه نيازى هست اسمشان را 

اگر . اگر اينها رژيمى هستند مبارزه عليه کليت رژيم را پيش ببريد!  اعالم تذکر آنهم با،افشا کنيد
 چه ارزشى دارد اسمشان را افشا کنيم؟ به چه مشکلى پاسخ ،رژيمى نيستند و علنى فعاليت ميکنند

چون . ميدهد؟ خيلى خوب است که مردم در پيرامونشان جاسوسان و اطالعاتى هاى رژيم را بشناسند
اما شناساندن کسانى که علنى براى نمايش انتخاباتى رژيم تبليغ . شکل مخفى فعاليت ميکنندآنها به 

 ،و باالخره ما بعنوان آزاديخواهان و برابرى طلبان و سوسياليستها. ميکنند را نميدانم براى چيست
اى اين  سازماندهى اعتراض در جلسات و افش،موظفيم در تقابل با سياستهاى رژيم و کمپين انتخابات

 که خودشان بقول ،و گرنه با صدور اطالعيه و اعالم نام طرفداران انتخابات. بساط روى زمين است
 نه اينها کارشان را تعطيل خواهند کرد و نه مردم را به حال ،شما دارند هر روز جلسه ميگيرند

 .موفق و پيروز باشيد. خودشان خواهند گذاشت
 

 اهانت به مائو
 اينکه مثال حزب کمونيست کارگرى ،پوزيسيون چپ حرف و حديث در ايران زيادهدر مورد ا. با سالم

يکى اينکه چرا کسانى که خودشونو . اما هيچوقت شک نميکردم تا اينکه دو مورد خودم متوجه شدم... 
در صورتى که همه . کمونيست ميدانند ولى هرگز حرفى از انگلس نميزنند و نه حتى يادى ازش ميکنند

ديگه اينکه خودم از تلويزيون کانال جديد شنيدم از . يم انگلس چه کمکهائى به مارکس کردهما ميدون
. حميد تقوائى و منصور حکمت که ميگفتن ما کتابهاى مائو را توى دستشوئى ميبرديم و ميخوانديم

 اهانت از اين واضح تر؟
رف يک روشنفکر که گفته  ولى آيا درسته اون هم از ط،مائو هر ايراد و اشکالى داشته جاى خودش

. بشه کتاب فالنى را توى دست شوئى ميخواندم؟ چه توجيهى براى اين سوال دارين؟ با تشکر فراوان
 پارميس

 
 ،پارميس عزيز

حرف و "اين نوع . يک جمله نامه تان که حاوى اتهام به حزب کمونيست کارگرى بود را درج نکرديم
 مخالفين سياسى و کمونيستها کار هر روز جمهورى اسالمى و اتهامات مشابه به اپوزيسيون و" حديثها
شما و هر کس ميتواند با حزب کمونيست کارگرى يا ما يا هر حزب ديگر مخالف باشد و سياسى . است

مسئوليت سياسى حکم ميکند که مستقل از . اما نميتواند نظرش را از حرف و حديث بگيرد. نقدش کند
فضاى تهمت زنى و اتهام پراکنى را تقويت نکنيم بلکه آگاهانه آنرا  ،هر اختالفى با احزاب و افراد

و باالخره ربط شک کردن شما يا . چون اين يک سالح سياسى جمهورى اسالمى است. منزوى کنيم
شک نکردتان را در مورد آن حرف و حديث ها در باره حزب کمونيست کارگرى با انگلس و مائو 

  اينموارد به اثبات صحت آن حرف و حديثها کمک کرده است؟چگونه ديدگاه ما در. درک نميکنم
 

 اگر تشابه با رگه مارکسيسم دانشگاهى و فلسفيون و پست مدرنيستهاى ،در مورد حرف زدن از انگلس
 احزاب کمونيستى و ،چپ که با انگلس به شيوه اى خاص در مواردى مسئله دارند منظورتان نباشد

در باره .  ميکنند بيشترشان کار مشترک مارکس و انگلس استمارکسيستها به متونى که مراجعه
مگر شما در توالت روزنامه  . خواندن کتاب مائو در دستشوئى نميدانم چرا اهانت به مائو است



اگر فکر نکنيم با کتاب مائو بايد . نميخوانيد يا سودوکو حل نميکنيد يا کتابى دم دست نداريد؟ همه دارند
در آن برنامه هم مسئله اينطور طرح نشده که .  آنوقت چنين احساسى ايجاد نميشود،مثل قرآن رفتار کنيم

اشاره ميشود که در مورد ديدگاههاى مائو که .  يعنى کتابهاى مائو را در توالت ميخوانديم،شما گفتيد
 بسرعت رد شديم و بحث پوچ تضاد اصلى و عمده و فرعى و غيره را ،دوستانى در آن جمع داشتند

گويا در وسط بحثى که يک مائويست هم بوده منصور حکمت دستشوئى ميرود و . تيم و ميخنديديمميگف
آن دوست مائويست حالتش تغيير ميکند و مثل شما فکر . کتاب مائو را که دستش بوده همراه خود ميبرد

و مانند همان امرى که شما متاسفانه بعد از اين همه سال هنوز حفظ .. ميکند که به مائو اهانت شده است
 .با آرزوى موفقيت شما. نتيجه گيرى کرده ايد" حرف و حديثها"
 

 سعيد گلى
 .سعيد گلى.  دهيد اگر ممکنه مقداری در باره رهبری حزب توضيح. با سالم

 
 ،سعيد عزيز

 نفر عضو کميته ١۶. رهبرى حزب يعنى کميته مرکزى توسط کنفرانس اول حزب انتخاب شده است
در .  کميته مرکزى در کنگره هاى حزب انتخاب ميشود، اصول سازمانى حزبطبق. مرکزى هستند

 نشست هاى کميته مرکزى تحت عنوان پلنوم کميته ،فاصله دو کنگره که معموال يک تا دو سال است
در اين جلسات بجز بررسى مسائل سياسى و . مرکزى در فواصل چهار ماه و شش ماه برگزار ميشود

 انتخابات مجدد ارگانهاى رهبرى حزب مانند دفتر سياسى صورت ،اى حزبتشکيالتى و عملى دوره 
 رهبرى ، نفر است توسط کميته مرکزى انتخاب ميشود٧دفتر سياسى حزب که اعضاى آن . ميگيرد

 در جلسات مرتب مسائل مورد نظرش را بررسى ميکند و ،حزب را در فاصله دو پلنوم بعهده دارد
ب نيز از ميان خود جمعى سه نفره را با عنوان هيئت دائر حزب دفتر سياسى حز. تصميم ميگيرد

انتخاب کرده است که تصميمات روزانه حزب را بنا به مصوبات دفتر سياسى و کميته مرکزى پيش 
دبير کميته مرکزى . دفتر سياسى همينطور از ميان خود دبير کميته مرکزى را انتخاب ميکند. ميبرد

م کادرهاى حزب در هر کنگره ميتوانند خود را براى عضويت در تما. عضو هيئت دائر حزب است
کميته مرکزى کانديد کنند و در صورت انتخاب در باالترين ارگان رهبرى حزب وظايف کمونيستى 

 تشکيالت ، تبليغات،دفتر سياسى و هيئت دائر ديگر ارگانهاى حزب مانند نشريات. شان را پيش ببرند
نهادها و غيره را سازماندهى ميکند و رفقاى مختلف عضو رهبرى و  ، تلويزيون، پروژه ها،مخفى

اميدوارم اين توضيحات مختصر پاسخ نکته مورد نظر شما . کادرها را براى مسئوليت آنها درگير ميکند
با آرزوى موفقيت و . چنانچه سوال مشخص ترى داريد لطفا مطرح کنيد تا پاسخ دهيم. را داده باشد
 .*پيروزى شما

 
 
  ۴٠ شماره ،ه هانام
 

 تغيير نام خليج فارس
 سردبير محترم نشريه برای يک دنيای بهتر

چرا شما در . موسسه جهانی گوگل در نقشه های خود نام خليج فارس را به خليج عربی تغيير داده است
يای اين زمينه ساکتيد؟ آيا انترناسيوناليسم شما يعنی اينکه هيچگونه حساسيتی در دست اندازی به جغراف

 و تاريخ ايران نداريد؟ حميد افراسيابی
 

  ،حميد افراسيابی عزيز
 قديمى است و در دوره هاى ،"خليج عربى"است يا " خليج هميشه فارس"مناقشات در زمينه اينکه 

مختلفى منشا جدال ديپلماتيک و دعواى منطقه اى و کشورها برسر سهم در اعمال حاکميت ارضى و 



 ،ع برخالف مجادله کاسپين که حق بهره بردارى در آن اساسى تر استاين موضو. آبى بوده است
ما طرف هيچکدام از . دعوائى برسر هژمونى سياسى بين نيروهاى متفرقه ناسيوناليستى در منطقه است
ما اهداف ارتجاعى . جبهه هاى عظمت طلبى ايرانى و ناسيوناليسم عربى در اين مجادله نيستيم

لب بروز ميکنند را ميشناسيم و خود و جنبش کمونيستى طبقه کارگر را تماما در سياستهائى که در اين قا
همينطور نقطه . مقابل با آنها ميبينيم و راه حل سوسياليستى خود را در پاسخ به اين سواالت داريم

عزيمت ورود ما به اين بحث صحت و سقم ادعاهاى تاريخى ناسيوناليسم و امروز اسالم سياسى در دو 
اين مسائل قبل از نسل ما وجود داشته و ما چاره اى نداريم جغرافياى سياسى موجود را . يستطرف ن

آنطور ببينيم که قوانين بين المللى دنيا در دوره اى طوالنى برسميت شناخته اند و دولتها هم آن را قبول 
 دعواى دولتها و جناحهاى انترناسيوناليسم ما اگر مسئله اى را تاکيد ميکند اينست که اوال؛ در. کرده اند

چون هر دوى آنها عليه منافع اکثريت مردم منطقه و وحدت . ناسيوناليسم در جبهه يکى شمشير نزنيم
دوما؛ راه حل طبقه کارگر و سوسياليسم براى اينگونه مسائل . کارگران کشورهاى منطقه عمل ميکنند

از نظر ما . ى ناسيوناليسم منطقه اى نيستکوبيدن برطبل عظمت طلبى ايرانى و يا هديه دادن به جناحها
جدالهاى منطقه اى بايد در چهارچوبهاى منطقه اى و با فرض عدالت و نفى هرگونه عظمت طلبى و 
ترسيم چشم انداز همزيستى مردم منطقه و به اين اعتبار تقويت اتحاد کارگران در منطقه عليه سرمايه 

امروز هر موسسه و . ست راسا چيزى را تغيير دهدموسسه جهانى گوگل قادر ني. دارى تبئين شود
کمپانى تجارى در تبليغات کاالهايشان در هر کشور از تمايالت ارتجاع و سرمايه در همان کشور 

 اسم خليج ،سرمايه داران ايرانى اگر پول بيشترى به موسسه جهانى گوگل پيشنهاد کنند. استفاده ميکنند
در دنياى واقعى اما مسئله حاکميت داشتن يا نداشتن ! تغيير ميدهندهم " خليج هميشه فارس"عربى را به 

ما ميخواهيم مانع . دولتها بر يک بخش خاکى يا آبى يا مرز هوائى محتاج جنگها و لشکرکشى هاست
ى ايران نيست که در اين " حساسيت اش به تاريخ و جغرافيا"ناسيوناليسم ايرانى از سر . همين شويم

 بلکه از سر توافقش با جمهورى اسالمى است که تحرکها و ، اسالمى قرار ميگيردماجرا کنار جمهورى
جمهورى اسالمى جائى رفته است که عظمت . سياستهايش ناسيوناليسم ايرانى را به وجد مى آورد

از طرف ديگر ناسيوناليستهاى ايرانى وقتى شط العرب را . طلبهاى دو آتشه ايرانى آرزويش را داشتند
" پيروزى و افتخار" معنى ، از هر سوئى،براى ناسيوناليسم.  ناميدند کمپينى راه نيانداختنداروند رود

کارگر دليلى ندارد . تعبير شده است" تجاوز به ناموس ملت"لگدمال کردن همسايه و معنى شکست 
اگر در ايران . وارد اين دعواى مسخره و ارتجاعى و سرباز شدن اين يا آن جبهه ارتجاعى شود

 يکجانبه فسخ ، تمام قرادادهاى اسارتبار،ونيستها سرکار بيايند و حکومت کارگرى برقرار شودکم
با سياستهائى اصولى شکافهائى که ناسيوناليستها ايجاد کرده اند و مانند دمل چرکين ميتواند منشا . ميشود

انقالب کارگرى در عين حال از هر دستاورد . جنگ و کشتار همسايه بدست همسايه شود را پر ميکند
. در جغرافياى ايران سوسياليستى در مقابل بورژوازى منطقه و بين المللى قاطعانه دفاع ميکند

ناسيوناليسم و اسالم از هر سو برسر قدرت و حاکميت و به اين اعتبار هژمونى سياسى و حيطه نفوذ 
اين رقابتها و جاه طلبى  جنگ راه مى اندازد و انسانها را گوشت دم توپ ،اقتصادى خود تالش ميکند

کمونيسم و طبقه کارگر خاک و قدرت و حاکميت را از اسارت فتيشهاى ناسيوناليستى . هاى ملى ميکند
جنگ ما کمونيستها و انترناسيوناليستها . و مذهبى نجات ميدهد و در اختيار انسانهاى واقعى قرار ميدهد

ليستها برسر حاکميت آب و خاک و خون و  جنگ شما ناسيونا،برسر حاکميت انسان بر همه چيز است
اين تفاوت بنيادى ما و شماست که بطريق اولى در مسائل . نژاد و پول و سود و همه چيز بر انسان است

 .   پيروز و موفق باشيد. مشخص هم ما را به راه حلهاى متفاوت ميرساند
 

  آرى يا خير؟،انتخابات
و شراره نورى ارسال شده و در اينجا پاسخ کوتاهى به آن اين يادداشت اينترنتى براى دبيرخانه حزب 

 .ميدهيم
آالن به دليل . ما يک تيم تحقيقاتى هستيم که کارهاى مختلفى را انجام ميدهيم. با سالم به همه دوستان

اينکه نزديک به انتخابات مجلس هشتم هستيم و بيشتر نمايندگان رد صالحيت شدند روى اين موضوع 



ر حال انجام يک نظر سنجى هستيم که چه تعداد از مردم ميخوان شرکت کنن و چه تعداد د. کار ميکننيم
موفق ". خير"يا " آرى"کنيد که " ريپلى"لطف کنيد جواب خود را . دراين انتخابات شرکت نميکنند

 محمودى . باشيد
 

  ،دوستان عزيز
الع کافى مردم و همينطور مورد نظر سنجى البته کار خوبى است اگر متکى به موازين باز و آزاد و اط

نظر سنجى هاى اينترنتى به وفور در سايتها در هر . توجه بودن موضوع براى مردم و جامعه باشد
. موردى و يا در ايران توسط روزنامه ها و دانشجويان و برخا جريانات حکومتى صورت ميگيرد

ر انتخابات معناى واقعى داشت و اگ. معضل اينست که مردم امکان اظهار نظر واقعى خود را ندارند
 جمهورى اسالمى سرکار ،هر جريان و شخصيت و حزب سياسى ميتوانست آزادانه در آن شرکت کند

 يک قلدرى اسالمى ،نيست" انتخابات"نکته مهمتر اينست آنچه جمهورى اسالمى برگزار ميکند . نبود
ضاح سياسى است نه انتخابات حتى اين يک افت. با تکيه به ارعاب و سرکوب و باجگيرى سياسى است

مردم يا بخشى " نمايندگان"نکته ديگر اينست که آنهائى که رد صالحيت شدند . با نرمهاى دنياى امروز
همه اينها يا مستقيما در جنايت اين رژيم . از کانديدهاى نمايندگى از جانب بخشهاى مختلف جامعه نيستند

سکوت کردند و در دعواى مردم با رژيم از نظامشان دفاع عليه مردم دست داشتند و يا در مقابل آن 
 چنانچه ،اينترنتى اگر بپرسيد. بايد يک معناى مادى و واقعى داشته باشد" آرى و خير"و باالخره . کردند

 پاسخ روشن است؛ مرگ بر جمهورى ،فرد مورد سوال قرار داده شده از وابستگان اين حکومت نباشد
 ترس از دست دادن کار ،اسخ منفى ميدهند به دالئل ديگرى از جمله گرو کشىاما همانها که پ! اسالمى

 ممکن است بروند يک تکه ، محافظه کارى و بى آلترناتيوى،و دانشگاه و فشارهاى وزارت اطالعات
دراين صورت هم اين . کاغذ را در صندوق بياندازند و هزار فحش هم نثار سالله جمهورى اسالمى کنند

 به تحقيق واقعى که منعکس کننده تمايالت ، عليرغم هر نيت خيرى که داشته باشد،نظر سنجى شما
چون خيلى ساده مردم نه فقط به اين نمايش مضحک اسالمى دخيل نبسته اند . مردم باشد منجر نميشود

شما هر زمان توانستيد . بلکه آرزو ميکنند اين رژيم توحش و جنايت با تمام نمايندگانش سرنگون شود
 ايران چيزى شبيه موسسه گالوپ ايجاد کنيد و آزادى عمل نسبى در کسب آرا مردم در مقياس توده در

 تازه آنوقت ميشود در سياست به آن نظر سنجى ها و نتايج آن در چهارچوب خاصى توجه ،اى داشتيد
 اين بايد براى شما روشن باشد که مردمى که امروز تحت فاکتورهاى اجتماعى و سياسى و. کرد

 ممکن است دو هفته ديگر و تحت شرايط جديدى پاسخ ،روانشناسانه خاصى به امرى پاسخ مثبت ميدهند
 ،در نتيجه نظر سنجى حتى آنجا که نسبتا مکانيزم بازتر واجتماعى تر و آزادترى دارد. منفى دهند

که انتخابات به هرحال نظر ما اينست که بايد مضح. همواره امرى نسبى و تابع فاکتورهاى سياسى است
 . موفق و پيروز باشيد. رژيم را به صحنه اعتراض فعال عليه کل موجوديت رژيم اسالمى تبديل کرد

 
 ! بيشتر صحبت کنيد،حيات

اينکه خواهش می کنم از اين به بعد به . درخواستی داشتم. هستم ... ،سالم جناب دکتر جوادی عزيز
را حذف کنيد و به اين ايميل جديدم ... ايميل قبلی . يدخاطر مسائل امنيتی به اين ايميل من تماس بگير

از اينکه می خواهيد به . راستش مدتی نبودم ولی تا حدودی در جريان برنامه هاتون بودم. تماس بگيريد
به هر حال استاد بحث . و اميدوارم اين انجام صورت پذيرد. حزب حکمتيست بپيونديد بسيار خوشحالم

شايد به جرئت بتوان گفت که . چگونگی پيدايش جهان بسيار حائز اهميت استهای شما در مورد خدا و 
شما اولين کسی بودی که توانستی که حرفهايی که حرف خيلی هاست و جرئت بيانش رو نداشتند شما 

جناب جوادی لطف بفرماييد از اين . اميدوارم در اين زمينه بيشتر صحبت شود. شجاعانه بيان فرموديد
 .  مواظب خودتان باشيد و خوش باشيد،ممنون از لطف شما. تماس بفرمايد...  ميل جديدم پس با اين اي

 
  ،دوست عزيز



شايد اين يادداشت شما و . متشکر از توجه شما به مباحث مربوط به خدا و چگونگی پيدايش جهان
د که رفيق  باعث شو، که بخشا در همين نشريه عنوان شدند،استقبال و درخواست مشابه دوستان ديگر

 . برايتان آرزوى موفقيت ميکنيم. جوادى نوار اين مباحث را تهيه و در اختيار سايت حزب قرار دهد
 

 براى رفع سو تفاهم
سوالهائی را مطرح ) انتخابات فرمايشی و انتصابی(شما در نقدتان از نامهء . سياوش عزيز با سالم

آن هم دال بر مبهم بودن مطالب بوده و . لقی ميکنمکرده بوديد که بنده هم نقد شما را به جا و منطقى ت
واينک الزم دانستم جهت رفع . تنها دليل آن رعايت امنيت بود که مبادا امنيت کسی به خطر بيفتد

 آيا آنها ميتوانند دوستان شما و همهء ما -1:شما سوال پرسيده بوديد. ابهامات توضيحات الزمه را بدهم
 آيا آغوش جامعهء آزاديخواه و برابری طلب برای -3تان دماوند کيست؟  منظور شما از دوس-2باشند؟ 

  چه ارزشی دارد اسمشان را افشا کنيد؟ -4آنها بايد باز باشد؟ 
 

سياوش عزيزآنانی که من دوست خطاب قرار دادم همان کسانی هستند که ضد : جواب سوال شماره يک
ند که خود مورد غضب سياستهای کثيف جمهوری آنها کسانی هست.رژيم خود را تلقی و فعال هم هستند

اما متاسفانه تبليغات کثيف اسالمی و ناسيوناليستی که منافع . اسالمی و سرمايه داری قرار گرفته اند
. سرمايه داری هم در آن است آنها را کور کرده است و مسائل را نسنجيده و کورکورانه دنبال می کنند

مهوری اسالمی با چه ترفندهائی مردم را اغفال می کند و آراء شما خيلی خوب ميدونی که ج" مثال
البته ناگفته نماند جمهوری اسالمی در اواخر هر انتخاباتی که جمع آراء را . مردم را جمع آوری می کند

اينک اگر به . اعالم می کند بيش از پنجاه در صد آن دروغ و ساختگی است و خود به آن اضافه می کند
اما . بايد دهها صفحه را سياه کنم و توضيحات الزمه را بدهم" ن طرفندها بپر دازم طبعاتوضيح تمامی آ

فقط به يکی از آنها اشاره می کنم که به سوال شما . اينجا نياز نمی بينم به همهء آن ترفندها بپردازم
تخاباتی  چه عرض کنم نمايش ان-آن هم اين است که سال قبل برای انتخابات شورا . مربوط می باشد

چون در حکومت جمهوری اسالمی ايران شورا سهل است مجلس و رئيس جمهورش هم دکور بوده 
 از يک حکومت مرتجع و ديکتاتور و ضد -فقط و فقط جهت نمايش دادن به مجامع بين الملل می باشد

ا به يکی از کردهای مقيم شهرستان دماوند ر. حقوق بشر نمی توان انتظار انتخابات آزاد را داشت
و ماموران مخفی به جان آن دسته مردمی که از شهرهای کردستان آواره . عنوان کانديدا معرفی کردند

دماوند شده اند و مقيم آنجا هستند که تعدادشان به بيش از پانصد خانوار می رسد افتادند و جلسات می 
ا با اين سياست جمع  رای ر1200گذاشتند برای رای دادن به آن کردی که معرفی شده است و حدود 

 .اينجاست که من آنها را کبک صفت خطاب قرار دادم و بايد حواسشان جمع باشد. کردند
 

منظورم از دوستان همانهائی است که می گويند ما به جمهوری اسالمی رای : جواب سوال شماره دوم
 ديگر غافل از .ما به همشهری خودمان يا دوست خودمان رای می دهيم. نمی دهيم و ضدش هم هستيم

آن هستند که آن رای آنها مشروعيت را به جمهوری اسالمی می بخشد و جمهوری اسالمی در مجامع 
آنجا . بين الملل جمع آراء را اعالم می کند و می گويد دنيا بدانيد که اين همه مردم من را می خواهند

ه اينجا ديگه وظيفه شماهاست از البت. ديگه نمی گويد آقای فالنی به دوست يا همشهريش رای داده است
بله آغوش جامعه : جواب سوال شماره سوم. طريق رسانه هايتان اين روشنگريها را هر چه بيشتر کنيد

آزاديخواه و برابری طلب بر روی آنانی که اغفال شده اند و تا حاال نمی دانستند که چه خيانتی را 
اين . وهيچ انسانی منفی به دنيا نيامده است.  نيستمرتکب شده اند باز است و به روی هيچ انسانی بسته

 .در جامعهء ايران که استبداد حاکم است"جامعه است انسانها را به اين راهها سوق می دهد مخصوصا
 

عده ائی انگشت شمار هستند که جهت منافع خود و چون وعده وعيدهائی به :جواب سوال شماره چهارم
لسات را می گيرند جهت گمراه و اغفال کردن مردم و از راههای آنها داده شده و مخفی هم هستند ج

می گويند ما رای بدهيم يا ندهيم؟ حکومت انتخابات را برگزار می کند چه " مثال. مختلف وارد می شوند



بهتر از اين است که ما هم رای خودمان را به آقای فالنی بدهيم چون کرد است يا قول داده اين کار يا 
اينجاست بايد آنها به مردم . و عده کثيری هم گول اين حرفها را می خورند. ايمان انجام دهدآن کار را بر

 . معرفی شوند تا مردم آنها را بشناسند و بدانند که آنها ماموران مخفی حکومت هستند
 

    .      زنده باد سوسياليسم،زنده باد آزادی و برابری. سياوش عزيز اميدوارم رفع ابهامات شده باشد
 علی از دماوند

 
  ،على عزيز

هدف من در پاسخ نامه قبلى صاف و پوست کنده اينبود که سوسياليستها نبايد به . متشکر از توضيحات
من ميدانم رژيم اسالمى چه روشهائى دارد و مکانيزم تبليغاتى . روشهائى متوسل شوند که نادرست است

ادهاى متکى بر پول و سرمايه با غذا دادن و پول از جلسات علنى و و تبليغات با ست. اش چگونه است
. دادن براى هر شناسنامه تا جعل و انتشار و باجگيرى و ارعاب و توسل به روشهاى عقب مانده و غيره

پاسخ مسئله . ميکنند" اغفال"با توصيحات تو روشن ميشود اين جلسات را رژيميها ميگذارند و مردم را 
بايد به روشهاى مقدور و سياسى و تبليغات در ميان همان . اره کردمهمانست که در يادداشت قبلى اش
. ارفاق است" کبک صفت"اگر کسى مامور مخفى رژيم است ديگر . مردم نقشه اينها را شکست داد

بعيد ميدانم ماموران رژيم اسالمى تا اين حد پخمه باشند که مثل کبک سرشان را زير برف کنند و نبينند 
 . ا ميبينندکه ديگران آنها ر

 
 يعنى مردمى که به هر حال ،شان راى ميدهند" همشهرى" يعنى مخالفين رژيم که به ،و دوستان شما

اينجا هم کار ما اينست که مانع . سياستهاى رژيم اسالمى را در اين مضحکه به هر دليلى پذيرفته اند
. ميدهد ديگر ضد رژيم نيستوانگهى اگر کسى آگاهانه و براساس منافعى به رژيم اسالمى راى . شويم

مثال طرفدار امثال جالئى پور و ادب و ديگران است که کنار رژيم عليه مردم در کردستان کارنامه 
 يا ناسيوناليستى ، يا رژيمى است،راى ميدهد" همشهرى"کسى که به اينها با استدالل . شان روشن است

تا حاال جريانات ناسيوناليست کرد . ميکنداست که بنا به منافع و خط سازمانش در اين مضحکه شرکت 
هاى طرفدار رژيم که با " کرد"پس ميماند . نکردند" انتخابات"در اپوزيسيون دعوت به شرکت در 

بايد همين سياست را بعنوان جزئى از . ميخواهند راى جمع کنند" کرد و غير کرد"سياست ارتجاعى 
 .  افشا کردسياست ارتجاعى رژيم در کنار کل مضحکه انتخابات

 
 در اين ، توهمات يا محاسبات خرد ديگر يا تحت فشار،اوال مردمى که به هر دليل: و دو نکته ميماند

اينها اگر آلترناتيو روشنى در . نيستند بلکه سياست شان اشتباه است" خيانتکار "،نمايش شرکت ميکنند
مکان را به اينها بدهيم که مثال به عوامل ما نميتوانيم همان . مقابلشان باشد راه سومى را انتخاب ميکنند

وانگهى کم نيستند که بشدت مخالف رژيم اسالمى هستند اما چشم ديدن کمونيستها و آزاديخواهان . رژيم
به اعتراض " خيانتکار"چرا بايد کسى که تعلقى به اهداف جنبش سوسياليستى ندارد را . را هم ندارند

ور بحث من در مورد اينکه ما در جنبش آزادى و برابرى را براى برابرى طلبانه مردم لقب داد؟ همينط
ما . حاال هم نظرم همين است.  نه مردم بلکه رژيميها و عوامل حکومت بود،هر کسى باز نميکنيم

کنيم يا به آنها محروميت اجتماعى " اعدام"قصد اينرا هم نداريم همکاران رژيم را . انتقامجو نيستيم
 ،اگر کسى بخاطر جنايتى شاکى خصوصى ندارد. طر عقايدش محاکمه نميکنيمما کسى را بخا. دهيم

صرفا با افشاى اطالعاتى که از جنايات حکومت دارد و طلب بخشش از مردم بخاطر همکارى با 
اما اگر کسى مورد اتهام براى جنايتى . جمهورى اسالمى ميتواند زندگى اش را بطور عادى ادامه دهد

يعنى فرد در چنين .  بايد اول قانونا پرونده اين موضوع بسته شود،ارد و شاکى خصوصى د،است
 در موقعيت ،شرايطى در موقعيت موعظه براى مردم و در کنار جنبش آزادى و برابرى نيست

 . پاسخگوئى است
 



.  مدنيت و احساس مسئوليت ما در قبال حرمت و حقوق افراد است،و نکته پايانى که بسيار مهم است
اسامى افرادى را بعنوان جاسوس و همکار " مقابله با رژيم"ادى داشتيم که عده اى از سر موارد زي

بدون هيچ مدرک و سندى و بدون اينکه متهم بداند که چه کسى اتهام را به او . رژيم معرفى کردند
س اين روشها با بينش جمهورى اسالمى تفاوتى ماهوى ندارند و براى جنبش سوسياليستى که نف. ميزند

" عده انگشت شمار"آن . حرمت و مصونيت انسانها برايش اهميت اساسى دارد تبعات منفى جدى دارد
من فکر نميکنم که معضل . مامور مخفى رژيم را اگر شما ميشناسيد البد تعداد بسيار بيشترى ميشناسند

 و اگر شماى ،ختند نفر مورد اشاره شما که رفتند راى دادند اينبود که رژيميها را نميشنا١٢٠٠واقعى 
معضل واقعى کمبود حضور جريان و حرکت .  ديگر راى نميدادند،نوعى اسمشان را اعالم ميکرديد

ما نميتوانيم کمبود کار خودمان را با . قوى و فعالى است که بتواند کل اين سياستها را به شکست بکشاند
. ى کاله سرشان برود و رفته استمردم ميتوانند در مقاطع زياد. مردم توضيح دهيم" اغفال و فريب"

مسئله اينست که جريانى که نميخواهد کاله سرش برود و نميگذارد مردم را ارتجاع با . اين جديد نيست
اگر ازاين دريچه به مسئله . خودش ببرد چه امکاناتى دارد و چه سياستها و روشهائى را پيش ميگيرد

 . موفق و پيروز باشيد. با اين وضعيت ميرسيدنگاه کنيد به روشهاى اجتماعى ترى براى مقابله 
 

 چرا خسرو دانش استعفا داد؟ 
رفيق سياوش اخير چند مطلب از خسرو دانش در نقد حزب اتحاد کمونيسم کارگری ديدم که چند سئوال 

من تاکنون نوشته ای از حزب در مورد مطلوبيت جدايی انجام سرنگونی رژيم . برايم ايجاد کرده است
اما خسرو دانش ادعای موشکافی ميکند و ميگويد که رهبری حزب .  انقالب کارگری نديده اماسالمی از

واقعيت چيست؟ در ضمن من نميدانم چرا هر کسی که تازگی ها از . اتحاد دارای چنين نظری است
. احزاب کمونيستی جدا ميشود ادعای کشف مدارک و اسناد و توطئه و روابط مخفی و غيره ميکند

حزب . رو خواهد کرد" سند"ش هم خانمی که از حزب حکمتيست اخراج شد کلی ادعا کرد که چندی پي
چرا . لطفا به اين سئواالت در نشريه پاسخ دهيد. کمونيست کارگری هم کلی مهر تاييد به اين اقدامات زد

 جعفر خسرو دانش از حزب اتحاد کمونيسم کارگری استعفا داد؟ نظرتان راجع به نقدهای ايشان چيست؟
 پايروند

 
  ،جعفر پايروند عزيز
يا هر ديدگاه " مطلوبيت جدايی انجام سرنگونی رژيم اسالمی از انقالب کارگری"من هم در مورد 

اما در مورد تفاوت . ديگرى که نوعى تلقى مرحله اى رايج چپ سنتى را تداعى کند مطلبى نديده ام
در پروسه هاى مختلفى سرنگون شود اما هنوز سرنگونى با انقالب کارگرى و اينکه ممکن است رژيم 

انقالبى شروع نشده باشد و يا سرنگونى نقطه آغاز يک انقالب اجتماعى و کارگرى باشد مطلب زياد 
مهمتر اينکه ما هميشه در مورد سناريوى . بويژه اينها ديدگاههاى منصور حکمت هستند. داشته ايم
 سخن گفته ايم و براى تحقق اين ،ن يک انقالب کارگرى يعنى سرنگونى رژيم اسالمى در مت،مطلوبمان

درعين حال ما موظفيم روندهاى . سناريو سياست و استراتژى تبئين کرديم و براى آن تالش ميکنيم
 ، ملزومات پيروزى کمونيسم در ايران را در جامعيت آن درک کنيم،اساسى سياسى را تشخيص دهيم

 و قدرت ،سياليستى و کمونيستى طبقه کارگر را بشناسيممخاطرات سيرهاى نامطلوب براى جنبش سو
يک حزب کمونيستى . عمل و مانور کافى براى ممانعت و تاثيرگذارى برسير اوضاع داشته باشيم

موظف است قطبنماى استراتژيک و اهداف طبقاتى اش را فراموش نکند و همواره هر سياست و 
اما کسى که يک جنگ واقعى را . نبش اش باشدتاکتيک اش در خدمت رفع موانع تقويت و گسترش ج

 به جنگ فرمولها تنزل ميدهد و غير مسئوالنه به اين و آن موضع ،در يک جامعه متحول و بحرانى
 ريشه هاى ديگرى دارد که در اساس خود عنصر دخالتگرى انقالبى يک حزب سياسى را ،ميچسپاند

حرف ميزند که بيانى دفرمه و ناقص " ياليستىسرنگونى سوس"خسرو دانش اخيرا از . حاشيه اى ميکند
ما در اين زمينه مقاالت و . از نظرات منسجم تر رفيق حميد تقوائى در زمينه جنبش سرنگونى است
 .مباحث متعددى داريم و عالقه مندان را به دنبال کردن آنها دعوت ميکنيم



 
 انتشار ديدگاهها و نظرات سياسى ،الزم است تاکيد کنم که سياست ما در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

ما از همان ابتدا اين سياست را پيش برديم و بسيار هم بر ادامه اين روند مصر . بطور علنى است
 چه در نقد ، هر مطلبى نوشته،خسرو دانش و هر رفيق ديگر در ايران يا کشورهاى ديگر. هستيم

ا در نشريه يک دنياى بهتر و يا در  ي،رهبرى حزب يا ديدگاههاى منصور حکمت و يا هر حزب ديگر
دليل . ما يک سر سوزن محدوديت در انتشار ديدگاهها نداشتيم. ستون آزاد سايت منتشر شده است

در حزب ما نبوده است و خوشبختانه از اين زاويه نميتواند مدعى " کمبود آزادى بيان"استعفاى ايشان 
چرا؟ چون ! شده است" بايکوت"ه بحثهاى ايشان  اعالم کردند ک،و چون اينرا نميتواند بگويد. شود

 بلکه حتى يکنفر ،اگر توجه کنيد نه فقط ما! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگير اين بحثها نشده است
 در مورد بحثهاى خسرو دانش در تائيد يا رد وارد ،در احزاب ديگر و کل جنبش کمونيسم کارگرى

؟ ايشان حتى فکر هم نميکند که چرا !کردند" ايکوتب"پس جملگى خسرو دانش را . بحث نشده است
چنين اتفاقى افتاده است؟ فکر نميکند که شايد اين بحثها براى کسى دندان گير نيست يا به معضلى جواب 

حزب اولويت خودش را دارد و مشخصا رهبرى حزب موظف است اولويتهاى سياسى و عملى ! نميدهد
 هر زمان که ،ر هر فردى و از جمله اعضاى رهبرى حزبهمينطو. مصوب ارگانهايش را پيش ببرد

نميشود يکجانبه تعيين کرد اگر بحثى با واکنشى .  وارد ميشوند،تشخيص بدهند بايد وارد بحثى شوند
 . شده است" بايکوت"روبرو نشد 

 
حزب داشتيم با " به شکل پنهانى"در ايندوره و " باالى سر کادرها"در مورد اين ادعا که گويا ما از 

 بيش از حد ساده دالنه و ناشى از دست کم ، اگر يک باور واقعى باشد،حکمتيست کارهائى ميکرديم
علنى نقد ميکنيم و علنى از سياستهائى حمايت و . خوشبختانه ما علنى حرف ميزنيم. گرفتن آدمها است

قط نگرش ما را  نه ف،روندهاى پنهانى و مدرک و غيره هستند" کشف"کسانى که دنبال . دفاع ميکنيم
عليه " توطئه"حال يا . درک نميکنند بلکه دارند ميگويند سياست را تنها در شکل توطئه مستمر ميفهمند

از نظر ما اين نوع اظهارات "! باالى سر کادرها و اعضا"ديگران " توطئه"شخص خودشان است يا 
 آنوقت تنها ،دعائى را ثابت کنداگر کسى نميتواند با دليل و مدرک ا. فاقد ارزش و حتى جواب دادن است

باب شدن اين روشها . اهميت واقعى اينها در خدمت توجيه غير سياسى رفت و آمد ميان دو تريبون است
 ، که تجربه تاکنونى نشان داده در اساس خود پوچ بودند،و اين فرهنگ اتهام پراکنى از طرف هر کسى

کارگرى و رجعت به تبئين سياست براساس منافع تالشى براى پائين آوردن استانداردها در کمونيسم 
اين روشها بدوا فرد گوينده اش را تخريب ميکند و کسانى که اين روشها را باد ميزنند . شخصى است

 .   تنها به جنبش کمونيسم کارگرى ضربه ميزنند
 

هيچ . ماز اين و يا آن حزب قرار نداده اي" عضو کندن"خوشبختانه ما سياست عضو گيريمان را به 
عضو اين احزاب نميتواند مدعى شود که ما دنبالش رفتيم و تالش کرديم از آنها بکنيم و به عضويت 

اگر رفيقى راسا اظهار . ما سياست اجتماعى ترى را پيش برديم و موفق تر هم بوديم. خود درآوريم
ه خانه نشينى و انفراد را همواره در مقابل ديدگاههائى ک. تمايل و پيوستن کرده ما به او خوش آمد گفتيم

شخصا دو ماه پيش به خسرو دانش .  گفتيم که عضو حزبى شويد که به آن نزديک تريد،تجويز ميکنند
اين را هم تاکيد . گفتم که عضو حزب کمونيست کارگرى شود چون ديدگاههايش با آنها نزديک تر است

اسى جايگاه تشکيالتى است و عضو  مسئله اس،کردم که تز و تئورى و سياست براى ايشان مهم نيست
 . حزبى ميشود که تشخيص دهد خواستهايت را برآورده ميکند

 
واقعيت اينست اساس معضل رفيق دانش همواره برسر جايگاه تشکيالتى بوده است که در اين آمدن و 

 کسى را ما نميتوانيم مستقل از مکانيزمهاى انتخاباتى و قانونى حزب. رفتها به حزب مسئله مرکزى بود
رفيق .  براى ما اين عملى نيست،هر کسى هر تئورى براى توجيه اين مسئله بتراشد. عضو نهادى کنيم

دانش رفت چون بنا به اظهارات خودش برخى از کادرها از جانب حزب کمونيست کارگرى به او وعده 



آن باشد عميقا تاسف آور اما اگر واقعيتى در . ما صحت و سقم اين ادعاها را نميدانيم. هائى داده بودند
 ساعت بعد از استعفايشان و انتشار نامه اعالم پيوستن به حزب کمونيست کارگرى نظر ايشان ٢۴. است

و " راست و بورژوا"و اختيارى اين و آن را " نقدها"يعنى همه آن ! صد و هشتاد درجه عوض شد
 سياست و مناسبات حزبى مدرن و گفتم مسئله ايشان تز و تئورى و. غيره ناميدن دود شد و هوا رفت

اگر . جايگاه تشکيالتى حق هر کسى است که فعاليت کمونيستى ميکند.  جايگاه و مقام است،سالم نيست
. حرفهاى من و شما تاثيرى در بيرون ما و در دورن حزب دارد البد اين جنگ و دعوا را نميخواهد

 ،رى دستورى و تصنعى و حتى انتخاباتى نيست اما آتوريته سياسى ام،انتخابات و نتيجه آن بجاى خود
 . امرى سياسى و اجتماعى است که ربط مستقيمى به پراتيک کمونيستى افراد در يکدوره مشخص دارد

 
از فعاليتشان در . ما استعفاى خسرو دانش را با نامه اى گرم و صميمى و سياسى و مسئوالنه پاسخ داديم

 ٢۴. سياليستى و کمونيستى آتى شان آرزوى موفقيت کرديمحزب قدردانى کرديم و براى مبارزه سو
.  از ما خواستى غير اصولى را انتظار داشتند، گويا بدالئل متحقق نشدن وعده ها،ساعت بعد از استعفا

يعنى بعد از اعالم استعفا و پاسخ ما و همينطور انتشار نامه پيوستن ايشان به حککا در يکى دو سايت و 
! را به کرى و کورى بزنيم و اعالم کنيم که استعفاى ايشان را کتبا دريافت نکرديم ما خودمان ،نشريه

فقط بايد با !  نه هيچى، نه ديگر اعضا و کادرهايش حقوق دارند،يعنى اين حزب نه اصول دارد
ما مطلقا نميتوانستيم اصولمان را زير پا بگذاريم و براساس ! محاسبات خرد ايشان خود را تطبيق دهد

همين را هم کتبا به اطالعشان . ت او به خودمان و جامعه و خود خسرو دانش دروغ بگوئيمخواس
و باالخره ما بنا . رسانديم و از جمله گفتيم که از نظر ما شما عضو حزب اتحاد کمونيسم کارگرى نيستيد

يشان به همان اصول انسانى مان نامه هاى رفت و برگشت در اينمورد را در پاسخ ادعاهاى اخير ا
اين . از نظر ما موضوع استعفا و يا پيوستن فردى به يک حزب جنجال الزم ندارد. منتشر نکرديم

اما اگر ايشان مدعى هستند که مسئله . بديهى ترين رويداد روزمره در زندگى احزاب سياسى است
عفا و روز بعد از  لطفا مکاتبات هفته قبل از است،اينگونه نبوده است که اينجا در کلى ترين سطح بيان شد

اين نامه ها نشان ميدهد که واقعا . استعفا با رفيق على جوادى و هيئت دائر حزب را خودشان منتشر کنند
و غيره کوچکترين جائى در حرکت سياسى " سرنگونى سوسياليستى"سياست و تز و تئورى و از جمله 

يارى و هر روزى اين يا آن بخش ايشان و تصميماتشان ندارد و صرفا دعوا برسر جايگاه است که اخت
اگر اين نامه ها را در اختيار ندارند ميتوانيم برايشان . و غيره ميکند" مرتجع و بورژوا و توطئه گر"را 

ما سياست . ما مجددا براى رفيق خسرو دانش در مبارزه کمونيستى آرزوى موفقيت ميکنيم. بفرستيم
پيروز . ارم اين مختصر پاسخ سواالت شما را داده باشداميدو. را نداريم" هر که با ما نيست برماست"

 . باشيد
 

 فرزاد سلطانى
 سالم به رفقاى خواننده نشريه يک دنياى بهتر

راستش تصويب قرار براى اتحاد احتمالى حزب اتحاد با حزب حکمتيست براى من بسيار خوشحال 
 فعال جنبش کمونيسم کارگرى بوده  سال است که۶-۵من . کننده بود و بسيار به اين جنبش اميدوار شدم

ضربه . دوران بعد از انشعاب و جدائى رفقا و تشکيل حزب حکمتيست را فراموش نميکنم. و هستم
گرچه اکثر رفقاى رهبرى حزب کمونيست کارگرى اين ضربه را نميپذيرند و . سنگينى بود براى جنبش

جنبش دهها . اما حقيقت چيز ديگرى بود. دانند ميدانسته و ميالزمبعضا انشعاب را اجتناب ناپذير يا حتى 
هر روز شاهد پاسيف شدن بسيارى از فعالين . طرفداران و فعالين نااميد شدند. بار به عقب برگشت
انشعاب دوم که باعث و بانى آن اشتباهات و خط سياسى سکتاريستى محرز . بويژه در داخل بوديم

رفقاى فراکسيون بود که بدنيال آن رفقا ناچار به رهبرى حزب کمونيست کارگرى و برخورد غلط با 
ضربه ديگرى . ترک حزب کمونيست کارگرى شدند و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را تاسيس کردند

در کل فکر ميکنم نزديک به يکسال از تاسيس حزب اتحاد کمونيسم . بود به جنبش و تيکه پاره شدن آن
 بودم اين رفقا نشان دادند که ، بعنوان عضو اين حزب،بکارگرى که من هم شاهد فعاليت هاى اين حز



دلسوز اين جنبش هستند و دقيقا در جهت مخالف سکتاريسم حاکم در حزب کمونيست کارگرى قدم 
گذاشتند و حزب حکمتيست هم پس از کنگره دو اين حزب نشان داد که کمونيست است و در خط 

 اين اتحاد شدنيست و باعث خوش حالى تمام کسانى به نظر من. حکمت و عمال دارد سازماندهى ميکند
ميشود که بخشى از جنبش اند و نميخواهند آنرا تکه پاره ببينند و آرزويشان متحد و منسجم بودن در يک 

 . سنگر و زير يک پرچم است
 

براى همه کسانى از جمله من که آرزويشان و زندگيشان به اين جنبش گره خورده اين يک خبر 
اميدوارم رفقاى سکتاريست هم کمى فکر کنند و مسائل جنبش را ببينند و کارى . نده استخوشحال کن

به هر حال خواستم بگم که من از اين قرار حمايت ميکنم و از رفقا ميخواهم به اين بحث در همه . کنند
ته و  چه بخش سازمانياف،اتحاد کل جنبش کمونيسم کارگرىيک جمله کليدى است و آن . جا دامن بزنند

رفقا بدون اتحاد با تکه تکه شدن نميتوانيم جمهورى اسالمى را سرنگون . چه بخش داخل چه خارج
به اميد اتحاد تمامى . اگر نتوانيم اين سکتاريسم موجود در جنبش را بشکنيم تا ابد درجا ميزنيم. کنيم

 . فرزاد سلطانى. مرگ بر حکومت اسالمى. صفوف جنبش کمونيسم کارگرى
  

 ،سلطانى عزيزفرزاد 
 موجبات اميدوارى و بحث گرم در محافل و ،کوتاه بگويم که تاثيرات بالفصل اين قرار و جهتگيرى ما

 ،واين مختص به اين جنبش نيست. در ميان فعالين جنبش کمونيسم کارگرى در داخل کشور شده است
اسى اپوزيسيون اين موضوع و پيامدهاى سياسى آن به يک موضوع مورد توجه در ميان محافل سي

خالصه عده اى امروز با اشتياق عجيبى به اين پروسه خوشبين اند . بويژه در کردستان تبديل شده است
متقابال عده اى . و آنرا کارساز ميدانند و در عين حال نگرانند که معضلى دراين مسير جديد پيش نيايد

پيامدهاى سياسى آن در قلمرو سياست به . ديگر و بيرون اين جنبش نگران سر گرفتن اين پروسه هستند
 ،آنها وسواسهاى تئوريک و سياسى ما برايشان ثانوى است. و موقعيت نيروها و جنبشها نگاه ميکنند

اخبار متنوعى و بسيار . برآمد قدرتمند يک جريان کمونيستى کارگرى لرزه بر اندامشان مى اندازد
به تمامى اين عزيزان و شما ميتوانيم . رتى نداردشورانگيزى ما دريافت کرديم که ذکر آنها فعال ضرو

اين نکته را اعالم کنيم که خط مشى ما در اين روند اينست که موانع اتحاد گسترده کمونيسم کارگرى را 
کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد؛ به اميد . روى يک خط مارکسى و حکمتى برداريم

 پرچم کمونيسم منصور حکمت را ، پرچم مقاومت،ما موظفيم پرچم اميد. رانسانهاى بيشمار براى تغيي
 ملزومات ،اين تنها از تعلق عميق کمونيستى ما درنمى آيد. با قدرتى که شايسته آنست برافراشته تر کنيم

. مبارزه طبقاتى در ايران و داشتن توان کافى براى دخالتگرى کمونيسم اين امر را ضرورى کرده است
 *. پيروز باشيدموفق و

   
 

  ۴٣نامه ها، شماره 
 

 وان، ترکيه
اميدوارم سال پيروزی سوسياليسم و رشد و . با سالم، رفقا سال نو را به همگی تبريک عرض ميکنم

 . ارتقای حزبمان در صحنه بين المللی در مبارزه آزاديخواهانه و برابری طلبانه باشد
 

دو سالی که با درد و رنج، گرسنگی، بيماری، . کيه استرفقا امروز دومين سالگرد ورودم به وان تر
با وجود شرايط بسيار سخت در اينجا هرگز وظيفه کمونيستی را . وحشت و استرس توام بوده است

دو سال است که شبانه روز . فراموش نکرده و مبارزه برای انسانيت را در اينجا نيز ادامه داده ام
گرسنه مانديم، گرسنه ها را سير کرديم . ران زيادی را مداوا کرديمبيما. جانهای زيادی را نجات داديم

بر خالف رفقای پر ادعا که در الک . برای کودکان و زنان کارهای بسيار ارزشمندی انجام داديم



اينترنتشان فرو رفته اند و سراب بوق مبارزاتيشان گوش همه را کر کرده که به اصطالح برای دنيای 
 . در صورتی که از خارج چهارديواری خانه شان بيرون هم نميزنندبهتر مبارزه ميکند 

 
مبارزه ما در حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای سوسياليسم و برابری و آزادی داخل توده مردم و 
برای مردم بوده و اثرات مبارزه و در بين مردم بودن تغيير ديد منفی مردم و آگاهی مردم از آرمانهای 

رفقا . رزين راستين برای دفاع از آزادی و برابری و حقوق کودکان و زنان شده استسوسياليسم و مبا
در سی سال مبارزه ام برای سوسياليسم هميشه با اين اعتقاد که برای يک کمونيست تمام جغرافيای دنيا 
صحنه مبارزه است، مبارزه کرده ام، تجارب مبارزاتيم کمکم کرده هميشه صف راستين مبارزه را 

صف راستين مبارزات برابری طلبانه و آزاديخواهانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری است . خاب کنمانت
برای مبارزه پراتيک و مردمی پيوستن به اين حزب . که افتخار مبارزه در اين صف را دارم

حزبی که با داشتن مبارزان پيش کسوت پرچم . افتخاريست بر کارنامه مبارزاتی هر آزاديخواه
 . سم را به دست گرفته استسوسيالي

 
زنده باد . به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد تا با قدرت در مقابل دشمنان انسانيت مبارزه کنيم

 سوسياليسم، مرگ بر جمهوری ضد انسانی اسالمی ايران
 

 رفقای گرامی،
عضالت متاسفانه شرايط ترکيه و م. همه ما از نجات دوستان و حل نسبی مشکل خوشحال شديم

. روزافزون پناهجويان اوضاعی را بوجود آورده است که ثمره اش تنها ناامنی و نگرانی مستمر است
توصيه ما اينست همراه با دوستان ديگر واحد دفتر دفاع از حقوق پناهندگی را ايجاد کنيد و بطور 

وان قادری استفاده دراين زمينه ميتوانيد از تجارب رفيق سير. متشکل با معضالت مشابه مقابله کنيد
 .برای شما آرزوی پيروزی و تندرستی دارم. کنيد

 
 دوست گرامی علی روحانی

مطلب شما در باره تحليلی بر تهديدات نظامی آمريکا عليه جمهوری اسالمی دريافت و در ستون آزاد 
 .پيروز باشيد. سايت حزب منتشر شد

 
 تشکر، سال نو مبارک

ل نو برای دبيرخانه و نشريه تبريک سال نو ارسال کردند تشکر از همه دوستانی که به مناسبت سا
دسته جمعی تالش کنيم که هر . ما هم متقابال به همه شما عزيزان سال نو را تبريک ميگوئيم. ميکنيم

سال تکرار مالل آور سال پيش نباشد و واقعا نو شدن طبيعت با نو شدن جامعه و افکار و مناسبات 
ن بدون تالش جمعی برای تغيير اين دنيای کهنه و سراپا لجن سرمايه داری اي. اجتماعی عجين شود

 .پيروز باشيد. ممکن نيست
 

 باربد
 باربد. پاينده ايران. کمونيستها در ايران جائی ندارند، بيخود تبليغات نکنيد

 
 باربد عزيز،

 هم دل و دماغ “شاهزاده”خود . اگر چيزی در ايران جائی ندارد نظام مبتنی بر شاه و رعيت است
ناسيوناليسم ايرانی . شايد فهميده سرمايه داری امروز روی سلطنت شرط بندی نميکند. شاهی ندارد

هواخواه تاج و تخت دچار بحران و سردرگمی است تا جائی که دم به دقيقه تنش به اسالميون و ملی 
ر دارد آبروی ناسيوناليسم جمهوری اسالمی که ديگ. مذهبيهای موسوم به ليبرال و جمهوريخواه ميخورد

موفق . بايد سياست روشن داشته باشيد که نداريد. دهن شيرين نميشود“ پاينده ايران”با . ايرانی ميشود



 .* باشيد
 
 

  ۴۵ شماره ،نامه ها
 

 حزب و مذهب
اين بايد سرمشقى . ولى در باره مذهب و آزادى بيان بسيار عالى نوشتيد. من با عقايد شما موافق نيستم

فعاليت شما بر . من جمهوريخواهم ولى از رضا پهلوى حمايت ميکنم. نفستان گرم. راى ساير چپها باشدب
متاسفانه چپ ايران به صف اسالميها . شما در چپ يک استثنا هستيد. عليه اسالم را بسيار تمجيد ميکنم

 .  هلند،وش مجلسىبا درود داري. مخالف شما هستم ولى پيروزى شما در ايران را آرزومندم. پيوسته
 

 ،آقاى مجلسى عزيز
. خوشحاليم که بحث و تالش ما در مورد آزادى بيان و مبارزه با مذهب مورد توجه و حمايت شماست

يکى دو نکته را مايلم با . اين بسيار خوب است که مخالفين سياسى ما آرزوى پيروزى ما را داشته باشند
 البته حکم ، زدگى چپ ايران بدرست ناخرسند هستيدشما بعنوان فردى که از مذهب. شما مطرح کنم

 چرا خودتان بعنوان جمهوريخواه و ضد ،پيوستن چپ ايران به اسالميها نه دقيق است و نه منصفانه
مذهب از رضا پهلوى حمايت ميکنيد؟ مگر رضا پهلوى هر حرفش را با نام خدا شروع نميکند و با 

؟ مگر سلطنت عموما و حزب مشروطه و رضا پهلوى خصوصا تمام نميکند" خداوند نگهدار ايران باد"
نمينامند؟ دليل حمايت " روحانى نما"و آخوندهاى حکومتى را " دين مسئله مردم نيست"نميگويند 

سياسى شما از فرد و جريانى که ميخواهد اساس مذهب را در مغز استخوان جامعه نگهدارد چيست؟ من 
ضد مذهبى چگونه براى خودتان حل کرديد؟ يا در مورد آزادى نميدانم اين تناقض را بعنوان فردى 

 آيا آقاى رضا پهلوى حاضر است از آزادى بيقيد و شرط سياسى و آزادى بيان و نقد دفاع کند؟ اين ،بيان
 مردمى ،راست هم ميگويند. نام گذاشته است" هرج و مرج"خط همواره آزادى بيقيد و شرط سياسى را 

 زير بار زور و سلطه هيچ شاه و امامى ،ن مادى بروز آزاديشان را داشته باشندکه آزاد باشند و امکا
 مستقل از اينکه شکل آن جمهورى ،نظامى که بايد سرمايه دارى را در ايران سرپا نگهدارد. نميروند

 کار کارگر را ارزان ، ناچار است آزاديها را سرکوب کند،است يا سلطنتى يا پارلمانى يا اسالمى
مذهب هم يک رکن اساسى .  و نهايتا اختناق الزمه سرپانگهداشتن سرمايه دارى را تحميل کند،دنگهدار

آقاى رضا پهلوى شايد شخصا مذهبى نباشد و هر شب دعا و نيايش . و ضرورى اين اختناق است
 سوال اينست شما.  اما ميداند مذهب بدرد ايشان و سرمايه دارى ميخورد،اسالمى و نمازش براه نباشد

 . چرا با حمايت از اين سياست عليه تمايالت خود حرکت ميکنيد؟ موفق و پيروز باشيد
 

  ديپورت دسته جمعى ،ترکيه
 تعداد زيادی انسانهای  که برای رسيدن به يک ۴/۴/٢٠٠٨روز جمعه ساعت شش و سی دقيقه تاريخ 

ازداشتگاههای وان تحت زندگی  بهتر مجبور به فرار از کشور خود شده بودند و مدتها بود که در ب
 در شرايطی که زير باران کامال خيس شده بودند با دو عدد مينی بوس و ،بدترين شرايط به سر ميبردند

 از خيابان اسکله شهر وان ترکيه به نقطه ،يک عدد اتوبوس که به مثل حيوانات با آنها رفتار ميشد
اين انسانها دارای . پورت به مرز ايران ميبرندشايع شد که آنها را برای دي. نامعلومی انتقال داده شدند

 کيوان صديق.  مالزی و احتماال عراقی بودند، بنگالدش،افغان" مليت"
 

  ،کيوان عزيز
 محل تهاجم به محرومان و ، کمافى سابق،اين گزارش و گزارشات مشابه نشان ميدهند که ترکيه

دفتر پناهندگى سازمان . ينها شهره آفاق اند ا،انتظارى از پليس ترکيه نيست. فراريان از اختناق است
سياست پناهنده پذيرى دولتها هم کمابيش . ملل هم اگر فشارى از پائين رويش نباشد کار متفاوتى نميکند



در مقابل اين اوضاع تنها تشکل . روشن است و دفتر پناهندگى سازمان ملل را بتدريج بيمصرف ميکند
 اجازه نداد افراد در ، حقوقى را بدست آورد، که از فشارها کاستخود پناهجويان اين امکان را ميدهد

 و کسانى که جانش را برداشته اند و فرار کرده اند کت بسته تحويل ،بيخبرى مطلق معامله شوند
اين تنها راه دفاع از حرمت و . پناهجويان در ترکيه بايد متشکل شوند. رژيمهاى سرکوبگر داده نشوند

 .  و پيروز باشيدموفق. حقوق شان است
    

 آزادى چيست؟
ما زنان خواهان آزادی هستيم در صورتی که در همين جامعه خودمان آزادی را فقط در چارچوب 

کاش می دانستم خود شما چطوری لباس . لختی بودن و برداشتن روسری و لباس تنگ پوشيدن می دانيم
ی شده ايم و آزادی کامل برای ما به مثابه آزاد ما عقده ا. با چه تيپی از خانه بيرون می زنيد. می پوشيد

چون خودت هم مثل همان کودکی و از ! ... باور نمی کنی... گذاشتن يک کودک در لبه پرتگاه است 
من طرفدار مردها نيستم ... اما نمی دانی آزادی چيست؟ و خطر کدام است . هر فريادی دريغ نمی کنی

رند؟ چند درصدشان بدون وام و اجاره خانه و طلبکار روز را به اما مگر مردها در جامعه ما آزادی دا
تو از کجا آمده ای؟ در چه خانواده ای بزرگ شده ... و تو از شستن ظروف می نالی . شب می رسانند

 ای؟ 
 

  ،دوست عزيز
اما همين را . مورد شکايت از ظرف شستن را با شراه نورى ادامه دهيد چون من در جريان نيستم

 که امکانات امروز اين را بسيار بديهى و پيش پاافتاده کرده است که ظرفها را ماشين ظرفشوئى ميگويم
اصوال در جامعه اى که نيمه آن به . به نظر من هم مردها آزاد نيستند. نبود اين بايد سوال باشد. بشويد

سارت زن يک ا. باشد" آزاد"اعتبار جنسيت اسير و درجه چندم است چطور نيمه دوم آن ميتواند 
 . شاخص مهم اسارت جامعه است

 
ترديدى نيست که زنان در ايران آزادى ميخواهند و کنترل زنان همواره يک معضل بارگاه اسالم در 

اينکه هر کس هر طور دلش . آزادى پوشش و لغو حجاب اجبارى يک مطالبه مهم است. ايران است
اگر اين را بسادگى برسميت . اس موضوع استاين اس. ميخواهد و دوست دارد لباسش را انتخاب کند

.  ديگر نميتوان قالبها و تبصره هاى اخالقى و فرهنگى و سليقه اى را به قانون تسرى داد،ميشناسيد
.  مسئله قانون و مطالبه ما نبايد باشد، لباس لختى ميپوشد يا نه،اينکه کسى لباس تنگ ميپوشد يا راحت
در چنين صورتى . عى نميتواند به قالب و تبصره قانونى ارتقا يابدارزشگذاريهاى هر بخش و تيپ اجتما

 بلکه تحميل نوع پوششى جديد با مالحظات و تبصره هاى ملى و اسالمى و ،اين آزادى پوشش نيست
ديگر بايد در قرن بيست و يک زنان بتوانند انتخاب کنند . مردساالر به نفس خواست آزادى پوشش است

هر کسى هر طور راحت . در غرب هم ميبنيد مردم چطور لباس ميپوشند! دچى بپوشند و چى نپوشن
اما در قلمرو زندگى . البته کد لباس در بسيارى مشاغل و محيطهاى کار رايج است. است ميپوشد

 . خصوصى انتخاب و مقدورات اقتصادى حکم ميراند
 

طرات اين را زنان متوجه اشاره کرديد که آزادى کامل مثل گذاشتن کودک در لبه پرتگاه است و خ
شايد منظور شما اينست که هنوز جامعه فرهنگى عقب مانده دارد و زنان در چنين شرايطى . نيستند

يا شايد منظورتالن اينست که درک زنان از آزادى و برابرى زن و مرد محدود است و . امنيت ندارند
بحث . در اينمورد من با شما توافق ندارم ،اگر اينگونه فکر ميکنيد. الجرم مسائلى اهميت اساسى ندارند

مردم ايران . در مورد تغيير قانون جامعه به نفع زنان و حمايت قاطع دولت از اجراى درست آنست
آپارتايد . همانند که عمدتا در خانه ها و مجالس هستند و بدرجه زيادى نيز آنرا به خيابان کشانده اند

 يک ، اين قوانين که با زور هر روز تحميل ميشوند،وريختن آنجنسى در ايران قابل دوام نيست و با فر
. مردمى که در موقعيت جديد قرار گرفته اند توقعاتشان مانند دوره اسارت نيست. شبه جمع ميشود



 بر تغيير قانون و اجراى قوانين و تغيير ، سازمانهاى مدافع حقوق خود ايجاد ميکنند،متشکل ميشوند
 در مناسبات اجتماعى و در ، و تربيتىى در نظام آموزش،عه تاکيد ميکنندمعيارهاى فرهنگى در جام

جامعه ايران و نسل جديد بشدت طرفدار نرمهاى .  روابط و فرهنگى ديگر را ايجاد ميکنند،خانواده
 در تداوم ،خطر واقعى در پيروزى جنبش ضد آپارتايد جنسى نيست. پيشرو و مدرن در اين زمينه است

 .  موفق و پيروز باشيد.  و تحميل قوانين ضد زن آنستحکومت آپارتايد
 

 دنياى بهتر يعنى چه؟
تاحاال به اين فکر کردين که دنيای بهتر چيه؟ يعنی نسبيت آلبرت روقبول ندارين؟ آيا جامعه حاضر 

پس وقتی بعنوان . نسبت به سالهای قبل بهتر نشده؟ مسلما چه از لحاظ ايدئولوژی و چه عملی بهترشده
در صورتيکه . مونيست هدف رو دنيای بهتربگذاريم بيانگر درک ناصحيح ما از کمونيستهيک ک

آيا منظور ما از کمونيست . سرمايداری که از ديد ما زشته دنيای بهتری برای سرمايه داران است
خودمارکس ميگويد کمونيسم يک هدف . دنيايی بهتراست که مسلما در آن نيز بهتری ميخواهيم

 .ساله18. ميالد. نيست بلکه يکی ازاشکال زندگی اجتماعيست) بهشتمثل (متعالی
 

  ،ميالد عزيز
جامعه اى است که تاريخ واقعى و انسانى بشر . کمونيسم عالى ترين شکل زندگى اجتماعى بشر است

 پشت سر ، يعنى جامعه طبقاتى را با تمام تناقضات و انقياد و اسارتش،شروع ميشود و پيشا تاريخ خود
 عنوانى همه فهم ، برخالف بسيارى از برنامه هاى کمونيستى پيشين،عنوان برنامه حزب ما. اردميگذ

اين يک برنامه کمونيستى قرن بيست و . تر و متکى به تمايلى ريشه دار در ميان نسلهاى بشر است
اده يکمى است که روى دوش تجارب تاريخ مبارزه طبقاتى و با توجه به دستاوردهاى امروز بشر ايست

اما . ترديدى نيست که جامعه امروز در قياس با نظام فئودالى و نظامهاى قديم بهتر شده است. است
سرمايه داران نيز جامعه . همين نتيجه انقالبات و تحوالت سياسى و اقتصادى زير و رو کننده بوده است

ست که در اين جامعه حرف کارگران کمونيست اين. ميدانند" غايت تعالى بشر"امروز سرمايه دارى را 
کمونيسم جنبشى براى الغاى مالکيت . تنها شکل مالکيت عوض شده و اساس بردگى بجا مانده است

خصوصى سرمايه دارى و کار مبتنى بر مزدبگيرى و برپائى جامعه اى بدون طبقه و بدون ايدئولوژى 
 بهتر ما محصول انقالب دنياى. کمونيسم تنها راه حل تناقض فرد و جامعه است. و بدون خرافه است

 .  موفق باشيد. پيروزمند کمونيستى کارگرى است
 

 کمونيسم شکست خورده
همه ما به خوبی ميدانيم اگر انديشه مارکس و هگل درست و استخوان دار . سالم دوست عزيز و گرامی

 در ظاهر و  در حالی که تفکرات التقاطی چپ،بود درعمق جان انسانها ريشه ميدوانيد و پايدار ميماند
 و عموما انسان برابری طلب و متنفر از ،کالم با اتصال به عدالت که ريشه در فطرت انسان دارد

اين مکتب شکست خورده و . ديديم) اتحاد جماهير شوروی( زيبا مينمايد ولی در عمل ،تبعيض است
و . د تکه تقسيم نميشدبيش از بيش پوسيده تر از قبل شده که اگر غير از اين بود کشور سازنده آن به ص

سخن آخر با شما اين است شما اصوآل اگر به سرمايه داری اعتقادی نداريد چطور در کشورهای 
سرمايه داری زندگی کرده و افکارتان را منتشر ميکنيد؟ جوابش ساده است چون همين آدمهای به ظاهر 

ضمنآ توجه .  شما نخواهند دادچپ ديروز شوروی و اروپای شرقی و ليبرالهای امروز اجازه فعاليت به
 مخصوصآ در ايران توسط 1320داشته باشيد اين مکتب در بين کشورهای خاورميانه از شهريور 

 با توجه به مقايسه آماری بين امسال و ، هم کنون داراست11مردم پس زده شد و کشور ايران رتبه 
 که همين مقدار متوسط سنشان %0.3 موافقان اين مکتب ريزش شديد داشته که االن معادل ، 1320
 سهيل مظاهرى. موفق باشيد.  ميباشد48باالی 

 
  ،سهيل عزيز



 ، اما هرچه باشد،چيست" فطرت" من نميدانم ،دوما.  نقد آنست، مارکس ادامه سيستم هگلى نيست،اوال
هايش وقتى من و شما دنيا مى آئيم جامعه اى با تمام خصوصيات و داده . انسان موجودى اجتماعى است

 عواطف و ارزشها و ضد ارزشهايمان را ،بار اين جامعه روى دوش ما سنگينى ميکند. موجود است
بنا به روشى که براى زندگى و تامين معيشتمان داريم بين خود مناسبات اقتصادى معينى . شکل ميدهد

. مختلف استتالش براى بهتر زيستن يک رگه و تمايل واقعى بين بشر در دورانهاى . برقرار ميکنيم
 اگر انسان عموما برابرى طلب و متنفر از تبعيض ،سوما. نميتوان توضيح داد" فطرت"اما اين را با 

 که من هم فکر ميکنم اگر نان و زندگى آدمها را گرو نگيرند و با رقابت بجان همديگر نياندازند ،است
 چرا ،ورده است؟ چهارما چرا جنبش اين انسانهاى برابرى طلب و ضد تبعيض شکست خ،اينطور است

شوروى را به حساب کمونيسم مارکس ميگذاريد؟ چه ارتباطى بين عقايد آزادمنشانه و کمونيستى 
مارکس يا اهداف جنبش سوسياليستى طبقه کارگر با سبعيت استالين ناسيوناليست و سرمايه داراى دولتى 

 جنبش سياسى و طبقاتى در  يک، کمونيسم مکتب نيست،پنجما. شوروى وجود دارد؟ تقريبا هيچى
و باالخره . جنبش کارگران عليه بردگى مزدى و اساس جامعه طبقاتى است. جوامع سرمايه دارى است

اما ميدانم نه فقط در ايران و مصر و عراق و غيره بلکه در هر جاى . من نميدانم منبع آمار شما کجاست
امتحانش مجانى . مردم وجود نداشته است کمونيسم در دوره اى بعنوان يک راه حل در مقابل ،جهان
 شما فکر ميکنيد مردم ميروند به ،کمونيستها را آزاد بگذارند که فعاليت سياسى علنى کنند. است

اسالميها و سلطنت راى ميدهند؟ در ايران کمونيستها ممنوع اند و عليرغم کشتارهاى وسيعى که از آنها 
 راستى چرا رژيمهاى سلطنتى و اسالمى و انواع . هنوز از سر و کول نظام باال ميروند،شده

ديکتاتوريهاى سرمايه دارى از دمکرات و غير دمکراتش مرتب عليه کمونيسم و انقالب کارگرى دروغ 
حتى از نقطه نظر اقتصادى هم مقرون به ! ها که کار خوبى نيست" پوسيده ها"مى بافند؟ تبليغات عليه 

چون آمارهاى ديگر عکس اين نتيجه را . و نه تجربه شوروىمسئله اما نه آمار است ! صرفه نيست
 و تجارب سرمايه دارى نيز - بعنوان مثال انتخاب مکرر مارکس در نظرسنجيهاى مختلف-اثبات ميکنند

مسئله انتخاب سياسى انسانها و نگاه کردن به . در هر گوشه جهان بجز جنايت جمعى و سبعيت نيست
تناقض . م گرفته ايد عليه کمونيسم باشيد و داريد خودتان را قانع ميکنيدشما تصمي. دنيا از آن سکو است

شما اينست که طرفدار جامعه اى هستيد که براساس نابرابرى و استثمار و سرکوب بنا شده و همزمان 
اين شما هستيد که بايد با اين تناقض مهلک . انسان ميدانيد" فطرت"برابرى طلبى و رفع تبعيض را 

کمونيسم چه تبئين اش از انسان و رهائى او و چه جنبش سياسى اش براى اين رهائى منسجم . دکنار بيائي
 سوال ،و باالخره اين سوال که چرا ما در کشورهاى سرمايه دارى عقايدمان را نشر ميدهيم. است

نيد؟ آيا شما ميخواهيد کمونيستها را از کره خاکى هم تبعيد ک. دنيا سرمايه دارى است. بيموردى است
ميتوانيد همين سوال را از سوسياليستها و نسل جديد در ايران بپرسيد که چرا در سرمايه دارى اسالمى 
تبليغ کمونيسم و آزادى و برابرى انسانها را ميکنند؟ آيا ته اين تفکر به يک پاکسازى جمعى مردم 

 . وز باشيدبراساس عقايدشان در نگرش متعصبانه ناسيوناليستى خبر نميدهد؟ موفق و پير
  

 حرفهائى براى گفتن داريد
ميخواستم .  را فرستاده بودى۴٣ حالت چطوره؟ برايم نشريه براى يک دنياى بهتر شماره ،سالم على

 براى اولين بار من ميبينيم که او هنوز زنده ،مطلعت کنم که به نظر من بعد از مرگ منصور حکمت
يکى از آنها آنهم بعد از پنج سال از مرگ . ارم من هنوز خيلى مسائل با حزب شما د،اگرچه. است

 تبئين آذر در مورد ،بعنوان نمونه. حکمت اينست؛  شما دوستان هيچوقت آنچه را امروز ميگوئيد نگفتيد
من هميشه مسئله داشتم و هميشه فکر کردم که . اينکه رفقا چگونه در بحث به همديگر برخورد ميکنند

وقتى من به سايت يوتوب . جهت بدهد به کادرها اما هيچوقت نکرداين به ليدرشيپ بستگى دارد که 
 واقعا متاسف ميشوم که چرا ،ميرويم و ميبينم که يک جوان چه فکورانه در مورد عقايدش ميگويد

مقاله ات در باره مسائل سياسى ايران . رفقاى ما با سالها تجربه و فعاليت نميتوانند اينکار را بکنند
من فکر ميکنم مدت زيادى است که حميد . همينطور بحث سياوش دانشور.  داشتحرفهائى براى گفتن

او از خيلى وقت پيش مرتبا چيزهائى را دارد تکرار ميکند . تقوائى چيزى براى گفتن به اعضايش ندارد



. توانائى او که تصوير روشنى از اوضاع بدهد مدتهاست که زير سوال است. و مردم را خسته ميکند
 )ترجمه از انگليسى. (حميد پويان. يدپيروز باش

 
 ،حميد عزيز

منصور حکمت در تالش روزمره کارگر و زن و جوان امروز براى آزادى و برابرى و رفع تبعيض و 
ما تالش ميکنيم پرچمدار اين خط و سنت مارکسيستى و . برپائى يک دنياى شايسته انسان زنده است

اين حرفها . الها ما حرفهاى امروز را نزديم واقعيت ندارداينکه دراين س. انسانى منصور حکمت باشيم
 تکرار شده اند و در مجادالت ، اگرچه نه با انسجام امروز،در سطوح مختلف و در مقاطع مختلف

درعين حال حزب ما نتيجه يک بازبينى سياسى به يک دوره بويژه بعد از . سياسى مکتوب وجود دارند
نتايجى که در اين روند گرفتيم و سياست و . عاقب آن نيز هستدرگذشت منصور حکمت و تحوالت مت

 ، اگرچه بدون اشتباه و فرصت از دست دادن هم نبوديم،خط مشى معينى که براين اساس دنبال کرديم
در مورد . اما مسير درستى را دنبال کرديم و بازتاب اين مسير برگرداندن سرها به طرف ما بوده است

تئورى حزب ما براساس رهبرى و کادرها است و . همى را مطرح ميکنىرهبرى و کادرها نکته م
يک وجه . هرگونه چپ و راست زدن ازاين چهارچوب ما را متحمل ضررهاى سياسى کرده است

 استقالل فردى کمونيست هاى متشکلى بود که با حرارت و انسجام ،معرفه سنت سياسى ما از همان ابتدا
ما سنتى . اين در جامعه و در حزب يک منش و سنت واحد بود. از صحت عقايدشان دفاع ميکردند

بوديم که همواره انتخاب و تصميم سياسى و قدرت اقناع و مجاب کردن مخاطبين را منشا اساسى جذب 
متحول شدن اين پايه هاى تئورى تحزب به . نيرو در جامعه و در مناسبات حزبى قرار داده بوديم

 يک نتيجه اش تکرار مکررات تبليغى در مقابل سواالت واقعى و ،سنتهاى قديمى تر چپ راديکال
اتفاقا نسل جديد همين ويژگى . سياست تمجيد از خود بجاى سازماندهى پراتيکى فعال و انتقادى است

مهم کمونيسم کارگرى را جذب کرده اند و حزبى و سياستى ميتواند به اميد و نقطه رجوع اين نسل تبديل 
و ويژگيهاى مبارزه نسل امروز نه فقط آشنائى داشته باشد بلکه بتواند آنرا هدايت و شود که با مختصات 

 .رهبرى کند
 

شما نيز بسهم خود به جوانب . در مورد اظهار نظرت پيرامون بحث على جوادى و من تشکر ميکنم
قاله هاى  من در م،در مورد مباحث حميد تقوائى و نگرش ايشان. ناروشن تر اين مباحث نور بياندازيد

 . موفق و پيروز باشيد. ديگر و مصاحبه شماره قبل اظهار نظر کرده ام و همان را کافى ميدانم
 

 دوست دارم کمک کنم
ادبيات سر و کار نه اشعار ايرانی ميخونم نه با .  ساله از ايرانم١٩مسعود .  من ميترسم ولی ميگم. سالم
صبح کار . .....ت مالی نتونستم درسمو بخونمبه سختی زندگيمون ميگذره و به خاطر مشکال. دارم

. .... اين قدر خسته ميشم که با خودم ميگم کاش به دنيا نميومدم. ميکنم و بعداز ظهر هم ميرم مدرسه
ديگه از اين .  هم خوب نيست ديگه بايد ببخشيد ولی برای نابودی رژيم حاضرم هر کاری بکنمامالم

اين .  ميترسم پيدام کنن و بدون اينکه هيچ کاری کنم بکشنم.وضعيت خسته شدم هيچی برام مهم نيست
باور کن که پول کارت اينترنت . قدر اين رژيم مارمولکه که دست هر چی جنايت کار رو از پشت بسته

. من تازه شما رو پيدا کردم چون تازه رسيور گرفتيم. هم ندارم ولی دوست دارم از داخل کمک تون کنم
 . منتظر جوابتون هستم

 
  ،مسعود عزيز

موقعيت شما را درک ميکنيم و اين به انزجار ما از بانيان اين وضعيت يعنى حکومت سرمايه داران 
اما اينرا هم بايد اضافه کنيم که زندگى شما و مشکالتى که با آن روبرو هستيد . اسالمى شدت ميدهد
ده هاى کارگرى و مردم ايران اين وضعيت کمابيش اکثريتى از نسل جديد و خانوا. مختص به شما نيست

" اضافى"يک راه در مقابل اين وضعيت اينست که تسليم شويم و تاحدى عقب برويم که خود را . است



اين راه اما جوابى به معضالت همين امروز انسانهاى "! کاش دنيا نمى آمديم"بدانيم و آرزو کنيم که 
اسى و اجتماعى و طبقاتى اين وضعيت را بشناسيم راه ديگر اينست که دالئل سي. بيشمار مانند تو نميدهد

کمونيسم چيزى نيست جز جنبش سياسى کارگران . و تالش براى تغيير آن را در دستور بگذاريم
ترديدى . کمونيست و آزاديخواهانى که  اين وضع را قبول نميکنند و براى تغيير آن بايد متشکل شدند

اما تعداد زيادى علنا و رسما عليه .  و سرکوبگر استنيست که جمهورى اسالمى رژيمى هار و بيرحم
شما بايد به .  عليه اش بميدان آمدند، زبان شما نسل جديد،سياستهايش قد علم کردند و با زبان زمانه

.  قدرت ما در تشکل و اتحاد ماست،من و شما در انزواى خود قدرتى نداريم. جنبش اين نسل بپيونديد
پيروز و . ان طريقى که با حزب تماس گرفتيد با شما تماس گرفته ميشوداز هم! آينده از آن شماست

 .*  موفق باشيد
 
 

  ۴۶ شماره ،نامه ها
 

 تفاوت شما چيست؟
من يکی از عالقه مندان برنامه شما هستم و اميد . با درود خدمت شما و ديگر دست اند کاران کانال يک

) 2چه فرقی است بين سنديکا و اتحاديه؟  ) 1: ا دارمدو پرسش از شم. وارم نامه ام را بی پاسخ نگذاريد
صحبت می ) کانال جديد(چه تفاوتی است بين ديدگاه های شما و دوستانی که با عنوان مشابه حزبی در 

کنند و يا حزب حکمتيست آقای مدرسی که هر شب يک ساعت برنامه دارند؟ البته نظر شخصی خود و 
ا در صورتی که مايل باشيد خدمتتان در نامه بعدی عرض خواهم خانواده و چندی از رفقای بيننده ر

  عسکری-ارادتمند شما . منتظر جواب نامه ام هستم. کرد
 

 ،آقاى عسکرى عزيز
سنديکاليسم البته يک . سنديکا نام فرانسوى يونيون يا اتحاديه است. سنديکا و اتحاديه تفاوتى ندارند

شش را برايجاد شرايطى براى معامله کارگر و کارفرما گرايش قديمى در جنبش کارگرى است که تال
متکى ميکند و در کشورهاى اروپائى و آمريکائى معموال موئتلف جناح چپ بورژوازى يا سوسيال 

در مواردى از نظر ساختار تشکيالتى در سطوح محلى و کشورى تفاوتهاى جزئى . دمکراسى است
دراين زمينه توجه شما را . اى در جنبش کارگرى استاما سنت مبارزاتى معين و معرفه . وجود دارند

 . شورا و سنديکا جلب ميکنم،به بحثهاى منصور حکمت در مورد تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 

همينطور . حزب ما محصول يک جدائى تحميلى از حزب کمونيست کارگرى در يکسال گذشته است
اينجا امکان توضيح کل اين ماجرا .  است٢٠٠۴حزب حکمتيست انشعابى از همين حزب در سال 

ما خوشحال ميشويم نظر . به شما توصيه ميکنم اسناد اين جدائيها را در سايت حزب مطالعه کنيد. نيست
اما من اينجا به نکاتى . شما و دوستان را بدانيم و حتما در موردش در همين ستون صحبت خواهيم کرد

نامه و اصول سازمانى و تاريخ و بخش معينى از اين سه حزب مجموعا از نظر بر. اشاره ميکنم
تغييراتى در سيماى سياسى و . سياستها متعلق به يک سنت واحد اجتماعى کمونيستى کارگرى هستند

فکرى حزب بعد از درگذشت منصور حکمت رخ داده است که تا امروز محصوالت معينى را ببار 
و غير مارکسى در سنت رهبرى و تبئين سياسى از جمله حاکم شدن گرايشات چپ راديکال . آورده است

 ،تفاوت ما با هر دو جريان ديگر. و تئورى تحزب و يا ارزيابى دو حزب ديگر از همديگر و از ما
 تلقى از تحزب ،عمدتا در قلمرو سياستهاى تاکتيکى از جمله برخورد به مسئله سرنگونى و انقالب

 و ، سياسى بويژه در رابطه با جنبش کارگرى اولويت، روش و سنت رهبرى کمونيستى،کمونيستى
به نظر ما اين جدائيها اجتناب ناپذير . برخى تبئين ها و اسناد سياسى در مورد رويدادهاى معين است

اينکه اين . نبودند و با علم به تفاوتهايمان تالش کرديم اين روند را بازسازى کنيم که تاکنون موفق نشديم
 نميتوان ،ياسى تاکنونى شان با تمام اشکال و ايرادهايشان ميمانند يا نهجريانات در قامت و سيماى س



بايد به رويدادهاى مشخص و چرخشهاى معين و سياستهاى مشخص هر کدام و . حکمى صادر کرد
 .تاثيرات آن در تعريف سيماى عمومى آنها توجه کرد

  
دنياى بهتر ما به تفصيل در مورد تفاوتها و اختالفات سر موضوعات معين در سرى نشريات يک 

از شما تقاضا ميکنم به سايت حزب و آرشيو نشريات مراجعه کنيد و آنها را مطالعه . صحبت کرديم
 . موفق و پيروز باشيد. کنيد

  
 !انصاف و انسانيت يا دم خروس

چاپ شده بيگمان ذهن هر خواننده بيطرفی را به سئوال و  345مطلبی که اخيرا در جوانان کمونيست 
داستان از اين قرار است؛ يکی از خوانندگان محترم آن نشريه که يدی طوالنی در . نکاش می کشدک

توهين و فحاشی به ديگر جريانات کمونيسم کارگری و قبل از همه به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 در نامه ای برای سردبير آن نشريه کلی جوک و متلک و فحاشی به حزب اتحاد کمونيسم ،دارد
رگرى نثار نموده و سر دبير نشريه با ژستی بزرگ منشانه بادی به غبغب انداخته و اعالم کرده کا

اگر اعضای حزب اتحاد خواهان برگشت نزد ما باشند با انصاف و انسانيت با آنها برخورد : است
 !!!خواهيم کرد

 
از آن جريان فاقد گفته های فوق حاکی از يک خود بزرگ بينی کاذب و غير واقعی است که در خارج 

اين ژست گرفتنهای حق به جانب دير زمانی است که تاريخ . هرگونه اعتبار و ارزش کمونيستی است
حتى اين روشها هم برای . مصرفشان گذشته، نخ نما شده و فاقد هر گونه پشتوانه و استدالل منطقی است
 کارائی اش را از دست داده فرار از بن بست های فکری و تهييج و نگه داشتن روحيه نيروها ديگر

بيش از يکسال است که رهبری حکک از هيچ تالشی برای سنگ اندازی، ضديت و پرخاش ! است
به هر اقدام و ترفندی دست زده اند . گری و فحاشی عليه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کم نياورده است

ى از انواع توهين شخصى عليه متاسفانه کلکسيون. تا شايد سنگی بزرگ تر بر سر راه ما بياندازند
برجسته ترين کمونيستها و همرزمان منصور حکمت گرفته تا نسبت دادن زشت ترين خصايل 

تالش پنهانی و فرصت طلبانه برای تماس با کادرهای ! غيراخالقی به رفقای سابقشان مکتوب است
 نمودند برای شيطان سعی وافر. حزب اتحاد کمونيسم کارگری و قاپ زدن آنها هم بجاى خود محفوظ

سازی از علی جوادی، شيطان سازی از رفيقی که به لحاظ انسانی و تئوريکی در نزد موافقان و 
اما آنها که بيشتر فرياد ! مخالفانش به گواه خاص و عام کمونيستی برجسته و انسانی مورد احترام است

آنها که بيشتر ! ق می گريزنداز استدالل منطقی و روشن شدن حقاي! می کشند زخمشان کاری تر است
اينها همانهايی هستند ! به گرد خود سپر و جوشن گرفته اند از به هم ريختن آرامش کاذبشان در هراسند

که تئوريهاى مارکس و منصور حکمت برای بقای کاخ تخيلی افکار پوپوليستی و سکتاريستی شان 
ياالت خود در همين فردای سرنگونی در اوهام دست و پا ميزنند و در کاخ خ! مضر و خطرناک است

 بدون درنظر گرفتن هيچ فاکتور واقعی و بدون هيچ اقدام عملی و بدون فراهم آوردن ،جمهوری اسالمی
 جمهوری سوسياليستی شان را اعالم ،هيچ زمينه واقعی در جهت رهبری و سازماندهی انقالب کارگری

همين االن فکر می ! وسياليستهای اتوپيايی می اندازنداينها براستی آدم را به ياد س! و اجرا خواهند کرد
کنی فوريه، سن سيمون و رابرت اون برای اجرای يک تراژدی ديگر و اينبار از نوع مضحک تر آن 

اينها همان جريانی هستند که با گرايشات پوپوليستی، سکتاريستی و غير ! در مقابلت رژه می روند
قدرتمند کمونيستی کارگران را تا سرحد گروه فشار و يک کمونيستى کارگرى خود حزب رزمنده و 

اينها همانهايی هستند که در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی شاهدان . جريان حاشيه ای تنزل دادند
اينها با اين سياستها حتى . بال اراده و نظاره گران جابجايی قدرت از دستی به دستان ديگر خواهند بود

 بدون هيچ توان و برنامه ای 57نطقی همان چپ سنتی هستند که در انقالب عليرغم ميلشان ادامه م
برای رهبری و کسب قدرت سياسی و هژمونی طبقه کارگر همه چيز را دودستی به خمينی و مشتی 

ما . و اما ما خواهان تکرار اين گذشته های تلخ نيستيم. آخوند مزدور سرمايه داری تقديم کردند



 حزب ، با در نظر گرفتن بسياری از فاکتورهای واقعی و موجود در جامعهميخواهيم بطور عملی و
قدرتمند کمونيستی کارگران باشيم و خوشبختانه در يک بيالن کلی با نظری گذرا به سابقه يکساله حزب 

 عليرغم همه کارشکنی ها، نفرت پراکنی و ، عليرغم همه کمی ها و کاستی ها،اتحاد کمونيسم کارگری
 به جرات می توان گفت حزب اتحاد با قدرت توانسته است ،ی شخصی تا به امروزغرض ورزيها

با شهامت و بروشنی بر بسياری از نقاط قوت و ضعف جنبش کارگری . بسياری از تابوها را بشکند
پرچمدار انديشه های انسانی و سازمانگرانه و کمونيستی منصور حکمت باشد و بر آنها . انگشت بگذارد
با جسارت انقالبی و مسئوليت کمونيستى براى متحد کردن جنبش کمونيسم کارگرى تالش . پای بفشارد

امرى که متاسفانه سکتاريستهاى رنگارنگ نميخواهند ببينند و بفهمند و به قاچ زين شان چسپيده . کند
و و اين تالش زمانى صورت ميگرفت که بزعم انديشه های انحرافی و ماکياوليستی ديگران جنگ . اند

اين ! فرصت ايجاد می کرد" سوسياليسم؟"بمب های تروريسم دولتی آمريکا و تروريسم اسالمی برای 
 ! حزب ما بود که مسوالنه انسان را اساس همه چيز ديد و عليه جنگ و تحريم بپا خاست

 
 از همه اينها که بگذريم  برای رهبری حکک گذشته از خود بزرگ بينيهای غير واقعی و غير عاقالنه

 بهتر و به سود جنبش کارگری است که اين رفقا بيش از اين خود را عقل کل ندانسته و بدانند که ،شان
بهتر است به جای کينه های حقير شخصی و پافشاری بر !! دنيا همانی نيست که آنها فکر می کنند

انيت و کمونيسم  قدری خود را به واقعيتها، به انس،انديشه هايی که هيچ پايی بر زمين واقعی ندارند
 کامران پايدار ! منصور حکمت بزنيد تا معلوم شود انصاف و انسانيت يا دم خروس کجاست

 
 ،کامران عزيز

متاسفانه برخى تصورشان اينست که ما جزو مسائل اجتماعى يا قربانيان هستيم که حاال قرار است 
ديدگاهها حتى درک نميکنند که اين نوع . دستگاه عدالت ايشان بزرگ منشى اش را به آنها نشان دهد

 اما ما ،پاسخ دادن به زبان خودشان البته ساده ترين و بيهوده ترين کار است. صورت مسئله ما چيست
يک نقطه قدرت ما دورى ازاين فرهنگ فرقه اى و شبه . خط مان اينست که وارد اين سطح پائين نشويم

 .  موفق و پيروز باشيد. نستمذهبى چپ راديکال و نقد مستمر و تمام عيار سياسى آ
 

 ابراز محبت و خوشحالى
اميدوارم همه چپها متحد شوند . از اينکه ميبينم کمونيسم کارگرى و حزب حکمتيسم متحد شدند خوشحالم

گروهى که خود را درست تر از ديگران ميدانند . و کمى به اين فکر کنند که تمام دانش تئورى نيست
متحد شويد بگذاريد چپ سرکار بيايد و ... با فدائيان و . داشته باشندشايد در مسائل عملى نواقصى 

 . مسعوده. مراحل رشد عملى خود را طى کند
 

  ،مسعوده عزيز
تعداد زيادى انسانهاى واقعى که معضالت واقعى در تقابل با جمهورى . متاسفانه هنوز متحد نشديم

اراضى و حتى سرخورده شده بودند به سياست اسالمى دارند و از روند انشقاق در کمونيسم کارگرى ن
اما اين مسئله به ديوار قديمى سکتاريسم و از خود متشکرى چپ . ما با اعتماد و اميد برخورد کردند

ما هم .  را مطالعه کنيد۴۵لطفا در اين زمينه مطلب مندرج در نشريه شماره . راديکال برخورد کرد
اما چشم انداز اين .  سرکار بيايد و براى آن تالش ميکنيمعميقا براين باوريم که بايد چپ و کارگر

 از برافراشتن پرچم مستقل کمونيستى ،پيروزى از اتحاد با فدائيان يا اتحاد چپ بطور کلى درنمى آيد
طبقه کارگر عليه سرمايه دارى و تامين رهبرى و ايجاد سازمانهاى مورد نياز يک انقالب اجتماعى 

 .  موفق باشيد. گر و کمونيسم در گرو همين استپيروزى کار. حاصل ميشود
 

 تشکر از رهبرى حزب



از رهبرى حزب نهايت تشکر را داريم که نظرات خود را به طور جامع و کامل در مورد . با درود
همه باهم آماده ميشويم براى حضورى سرخ در روز . صحبتهاى کورش مدرسى در نشريه اعالم کردند

رامين از جانب رفقاى جوانان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در . ادى و برابرىزنده باد آز. اول ماه مه
 . تهران

 
  ،رامين عزيز

حتما سر فرصت . خوشحاليم که پاسخ هيئت دائر براى رفقا کافى و قانع کننده بوده است. با خسته نباشيد
 پيش بسوى اول مه با .ديدگاهها و مالحظات رفقا را در مورد نفس اين پروژه با ما در ميان بگذاريد

 . موفق و پيروز باشيد. دست همگى را بگرمى ميفشاريم. دقت و سازماندهى باال
  

 ابهامات جواب گرفتند
. خواستم به شما بگويم مقاله على جوادى و سياوش دانشور بسيارى از ابهامات را جواب داد. رفقا درود

 آرش. پيش بسوى اول مه
 

  ،آرش عزيز
. طرح شده در بحث پيرامون سرنگونى به سواالت و ابهامات رفقا جواب داده استخوشحاليم که نکات 

. روز کارگر برشما و همه کارگران جهان مبارک باد. با دقت و برنامه روشن به سوى اول مه برويم
 . موفق و پيروز باشيد

 
 ،نيما انصارى عزيز

شهاى شما در مراجعه به نهادهاى تال. با تشکر و تبريک پيشاپيش اول مه. شعر اول ما دريافت شد
خسته . کارگرى و متشکل کردن پناهندگان و کمک به کسانى که قربانى اين وضعيت اند قابل تقديراند

 . موفق و پيروز باشيد. نباشيد و سالم من را به همه دوستان ترکيه برسانيد
 

 ،با درودهاى انقالبى
حاد کمونيسم کارگرى در تهران به خانواده آن آزادى رفيق بهروز کريمى را از سوى جوانان حزب ات
  .رفيق و تمام آزاديخواهان و برابرى طلبان شادباش ميگويم

 
 . روزبه، فروردين٢٧تهران . هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 
  ،روزبه عزيز

 نيز بزودى اميدورام بهروز عزيز سالمتى اش را بازيابد و دوستان ديگر. ما هم متقابال تبريک ميگوئيم
 * .آزاد شوند

 
 

  ۴٨ شماره ،نامه ها
 

 !ياد و راه خسرو دانش زنده است
خبر از دست دادن رفيقی که . خبر از دست دادن رفيق خسرو دانش ما را در اندوهی عميق فرو برد

بخاطر پايبندی به ارزشها، اصول و معيارهای بزرگ کمونيستيش از او انسانی سترگ ساخته و عمری 
مين خاطر در زندان، محروميت اجتماعی و تحت انواع فشارها و اذيت و آزارهای پليسی را به ه

انديشه . خسرو دانش متعلق به جنبش کمونيستی کارگری مارکس و منصور حکمت است. سپری کرد



های او عشق به آزادی و برابری، رفاه و خوشبختی و انسان دوستی بی حد و مرزی است که جوهر 
 .ارگری استاصلی کمونيسم ک

ما از دست دادن اين رفيق ارزشمند را به همسر و فرزندانش صميمانه تسليت گفته و خود را در کنار 
ما ياد خسرو را با پافشاری و تالش هرچه بيشتر بر راهش، برای سوسياليسم و . اين عزيزان ميدانيم

ی از فعالين داخل کشور حزب جمع! يادش گرامی باد. آزادی و رفاه و سعادتمندی انسان گرامی ميداريم
 اتحاد کمونيسم کارگری

 
  ،رفقاى عزيز

متاسفانه نظام موجود سالمتى را هم مانند بسيارى ديگر از حقوق بديهى انسانها از تعداد بيشمارى 
و بازهم متاسفانه امروز در ايران بيمارى قلبى و سکته ويژه سنين . بدرجات مختلف سلب کرده است

از هر طرف که نگاه ميکنيد انسان . ز جوانان و رده هاى سنى ميانسال قربانى ميگيرد بلکه ا،باال نيست
با . مرگ پديده اى تکان دهنده و ناگوار است. محروم قربانى مشقات و مصائب نظام سرمايه دارى است

ى  يکبار ديگر اين سوال مطرح ميشود که چرا بشر ميتواند امکان نابودى جمع، به هر دليل،هر قربانى
همنوع را در هر گوشه کره خاکى با يک دکمه فراهم کند ولى از مرگ صدها ميليون انسان براثر 

جلوگيرى نميکند؟ همه اينها براين حقيقت تاکيد ميکند که بايد به ريشه ... بيمارى و گرسنگى و فقر و 
همراه . هاى مصائب بشر دست برد و تالش براى زير ورو کردن اين جهان وارونه را گسترش داد

.  يکبار ديگر درگذشت نابهنگام رفيق دانش را به همسر و فرزندان و همسنگرانش تسليت ميگوئيم،شما
 . موفق و پيروز باشيد

 
 تبريک اول مه 

 اول ماه مه روز جهانى کارگر که بدنبال قيام شيکاگو عليرغم سرکوب وسيع ،رفيق على با سالم
ان ادامه دارد را به شما در رهبرى حزب و تمام کارگران  ساليان طوالنى با مبارزه کارگر،سرمايه

آرزوى سالمتى براى شما داريم و از بابت مشکل دستتان نگران . جهان در سراسر دنيا تبريک ميگوئيم
 .کيوان و سهيال از ترکيه. به اميد يک دنياى بهتر. اميدواريم بزودى بهبود پيدا کنيد. شديم

 
 ،رفقا کيوان و سهيال عزيز

 تشکر و آرزوى بهبود سريع رفيق جوادى اول مه را به شما و طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه با
 . موفق و پيروز باشيد. تبريک ميگوئيم

 
 مسعوده
آرزوى پيروزى شما را در سايه اتحاد با ساير گروههاى کمونيست و اعتقاد راسخ شما به . سالم

. غلط در جهت پديدارى کمونيسم حقيقى را دارمضرورى بودن ايجاد کمونيسم ابتدائى حتى بصورت 
 . وگرنه نه با عدم اعتقاد مردم از کمونيسم محروم ميمانيد حتى از حالت جزئى آن

 
  ،مسعوده عزيز

اعتقاد راسخ " تاکيد ميکنم که ما نه ،ضمن تشکر از حمايت شما در جهت تالشى که ما مشغول آن هستيم
ما مدافعين و فعالين جنبش ". پديدارى کمونيسم حقيقى"ريم و نه دا" به ضرورى بودن کمونيسم ابتدائى

 جنبش کمونيسم کارگرى هستيم که تفاوتى ماهوى و اجتماعى و فکرى با اين ،سوسياليستى کارگران
کمونيسم کارگرى جنبشى عينى و موجود در جوامع سرمايه . نوع کمونيستهاى مورد اشاره شما دارد

اين جنبش ميتواند در دوره . راض روزمره و بيوقفه طبقه کارگر استدارى و جزئى الينفک از اعت
 اما عينيت و ، يا برعکس قوى باشد، از احزاب قدرتمند برخوردار نباشد،هاى مختلف ضعيف باشد

کسى از بيرون کمونيسم . وجود آن در جامعه سرمايه دارى محصول عقايد هيچ مصلح اجتماعى نيست
 منشا اصلى اش ، درون طبقه کارگر،کمونيسم بعنوان جنبش آنجاست. يبردرا براى کارگران سوغاتى نم



حتى نام کمونيست را اولين بار بخشى از کارگران براى جنبش شان انتخاب کردند و بعدها . آنجاست
ترديدى نيست که تاريخ اين جنبش با . مانيفست کمونيست عنوانى براى برنامه سياسى اين جنبش شد

يعنى نه . کلى منطبق نبوده اند و از يک مکانيزم اجتماعى واحد تبعيت نميکنندتاريخ افکار بطور 
اتومات جنبش کارگرى مارکس و لنين و منصور حکمت توليد ميکند و نه امثال اين رهبران کمونيست 

جنبش و اعتراض کارگر به وضع موجود که در اساس ضد . جنبش کمونيستى در طبقه ايجاد ميکنند
اين اعتراض در هر دوره ميتواند مجموعا قالبهاى فکرى معينى را . ت سرجايش استسرمايه دارى اس

 و کمونيسم گرايشات اجتماعى هستند که ، سوسياليسم، رفرميسم، سنديکاليسم،آنارشيسم. بخود بپذيرد
به هرحال کمونيسم مجموعه عقايدى در . تالش ميکنند مبارزه طبقه را در قلمرو اجتماعى نمايندگى کنند

خال نيست بلکه يک نقد و پرچم اعتراضى واقعى در جوامع سرمايه دارى و در متن جنبش طبقه کارگر 
. به شما توصيه ميکنم مباحث سمينارهاى مبانى کمونيسم کارگرى منصور حکمت را بخوانيد. است

 . موفق باشيد
 

 چرا از کمونيسم دفاع ميکنيد؟
سابق با چه روئى از کمونيست حمايت ميکنيد؟ مردم  شما با وجود چين و کره شمالى و شوروى ،سالم

اگر کمونيستها بيايند سرکار اوضاع مثل چين و . ايران همون مردم سابق نيستند که زود فريب بخورند
 احمدى. کره شمالى ميشه

 
  ،آقاى احمدى عزيز

ا نشان شما مخالف کمونيسم هستيد و الجرم حکم تان را از پيش در جيب داريد و هرازگاهى آن ر
لطفا مستدل توضيح دهيد که چرا برنامه کمونيسم کارگرى در صورت پياده شدن . کمونيستها ميدهيد

معادل چين و کره شمالى است و برعکس چه قوانين و چهارچوبهائى در چين و کره با اين برنامه 
ه و کشورهاى انطباق دارند؟ وانگهى اگر آتاتورک ها و رضا خان ها و قوام نکرومه ها در چين و کر

 نه به دليل کمونيستى ،را براى جنبش شان انتخاب کردند" کمونيسم" نام ،آفريقائى و التينى و غيره
بودن جنبش و اهداف اجتماعى شان بلکه بدليل اتوريته کمونيسم بين الملل بويژه بعد از پيروزى انقالب 

وز همانها نام قوم پرست و هر کسى هر دردى داشت نام کمونيسم برخود نهاد و امر. اکتبر بود
وگرنه هر انسان بيغرض . ناسيوناليست و فدراليست و پست مدرنيست و دمکرات روى خود ميگذارند

ميتواند جنبش دهقانان چينى و صنعتى شدن چين و کره و غيره را ببيند و تشخيص دهد اين جنبشى 
. ونيسم مارکسى و کارگرى ندارديعنى هم خانواده شماست و قرابتى با اهداف کم. ناسيوناليستى است

با چه "نکته ديگر که شما دوستان طرفدار سرمايه دارى بايد توضيح دهيد اينست که بقول خودتان 
ازاين نظام دفاع ميکنيد؟ مگر نميبينيد که موج گرسنگى دنيا را برداشته و رئيس بانک جهانى " روئى

و ضد انسانى اين نظام را نميبينيد؟ نميبينيد زنگ کليساها را بصدا درآورده است؟ مگر عملکرد شنيع 
در دنيائى که غرق ثروت است بشر محتاج نيازهاى مادون حيوانى است؟ يا ميبينيد و همين را اليق 
اکثريت مردم ميدانيد؟ وانگهى من واقعا نميدانم که چگونه ميشود تقابلهاى سياسى و اجتماعى و طبقاتى 

توضيح داد؟ اين نوع استدالل بيش از حد " وردن و فريب دادنفريب و فريبکارى و فريب خ"را با 
 و تعبيرى شخصى از هر ، حاوى توهين به شعور انسانها و اصل انتخاب و اعمال اراده شان،پوک

 نميتواند ، که به نظر من بيشتر به شعبده بازى سياسى شبيه است،اين هرچه باشد. رويداد سياسى است
ما از کمونيسم کارگرى و مارکسى با سربلند و با . ى و اجتماعى باشدتوضيح دهنده رويدادهاى سياس

تمام وجود دفاع ميکنيم و حول آن نيرو سازمان ميدهيم تا بتوانيم اين نظام سراپا لجن و خون و جنايت 
تالش . را سرنگون کنيم و نظامى انسانى براى همگان از جمله شما ناسيوناليستهاى دو آتشه درست کنيم

در افکار و آرا و سطح توانائى بشر و سواد و سالمتى و غيره انقالبى ايجاد کنيم تا هر مرتجعى ميکنيم 
نتواند با دو وعده مذهبى و شبه مذهبى و توخالى عده اى را دنبال خود بکشاند و بدبخت و بيچاره شان 

 . موفق و پيروز باشيد. کند
 



 "جنبش آذربايجان"
 يران  در باره خليج فارس و جزاير آنفراخوان برای دفاع از يکپارچگی ا

از همه هم ميهنان به ويژه آذربايجانی ها " جنبش آذربايجان برای يکپارچگی و دمکراسی در ايران"
می خواهد که ساعت يازده روز سه شنبه دهم ارديبهشت ماه هشتاد و هفت در روز ملی خليج فارس در 

وليعصر، چهارراه ظفر گرد آيند و اراده قطعی خود را برابر نمايندگی امارات واقع در تهران، خيابان 
 .برای مقابله با ادعاهای واهی امارات در باره خليج فارس و جزاير آن اعالم دارند

همزمان باور خود را به حکومت مذهبی نشان دهند که وقتی رئيس شعبده باز جمهور آن زير نوشته 
ی گشايد ، هم امارات هستی نيافته بر جزاير خاموش می نشيند و لب به اعتراض نم» خليج عربی«

ايران ادعاها می کند و هم شرکت های معامله گر به مانند گوگول در نقشه هوا به زمين خود خليج 
برای همين است که آذربايجانی بر می خيزد تا هم مشت محکم بر دهان . فارس را نام خليج عربی نهند

نيرنگ را خرد کند و سرنوشت خود را خود به دست بی گانه تجاوزگر زند و هم حکومت جهل و 
 جنبش آذربايجان. پاينده ايران و ملت ايران. گيريد

 
 "جنبش آذربايجان"پان ايرانيستهاى متشکل در 

 تبليغاتى ،تبليغات اخير شما و همينطور تحرکات در چهارشنبه سورى و آکسيونى که اعالم کرديد
يرانيست و ناسيوناليست دوآتشه و عظمت طلب جمع شدند و عده اى پان ا. ارتجاعى و ضد بشرى است

تمايالت " جنبش آذربايجان"يا بنام " مردم غيور کرد"يا بنام " کوروش و داريوش"هر روز يا بنام 
سنگر " جنبش آذربايجان" اينبار زير پرچم .نژادپرستانه و سم ناسيوناليستى را به جامعه تزريق ميکنند

ت که حريفان ناسيوناليست و قوم پرست و مرتجع در طرف مقابل وجود گرفتيد چون فرضتان اينس
محاسبات سياسى شما درست به اندازه افق سياسى و اجتماعى تان کوته نظرانه و عقب مانده . دارند
 در باد تبليغات ناسيوناليستى  ،همينطور عليرغم خرده انتقادى که به امثال احمدى نژاد داريد. است

ويدئوئى که پان ايرانيست ها از مراسم  ! م داده ايد و فکر ميکنيد کسى شما را نميبيندجمهورى اسالمى ل
 چيزى جز ارتجاع فاشيستى که جلوى اسالميون حکومتى دوال راست ،چهارشنبه سورى توزيع کردند

مردم ايران نبايد زير اين پرچم ارتجاعى و براى اين خواستهاى ارتجاعى تر يک دقيقه . ميشود نبود
سوسياليستها و کمونيستها نه فقط وقعى به چنين فراخوانى نميگذارند بلکه تالش . قت شان را تلف کنندو

 .ميکنند جامعه را از تاثيرات اين جنبش ارتجاعى مصون کنند
  

است " خليج هميشه فارس"مناقشات در زمينه اينکه "در مطلب ديگرى در همين ستون اشاره کرديم که 
يمى است و در دوره هاى مختلفى منشا جدال ديپلماتيک و دعواى منطقه اى و  قد،"خليج عربى"يا 

اين موضوع برخالف مجادله کاسپين . کشورها برسر سهم در اعمال حاکميت ارضى و آبى بوده است
 دعوائى برسر هژمونى سياسى بين نيروهاى متفرقه ،که حق بهره بردارى در آن اساسى تر است

ما طرف هيچکدام از جبهه هاى عظمت طلبى ايرانى و ناسيوناليسم عربى . استناسيوناليستى در منطقه 
ما اهداف ارتجاعى سياستهائى که در اين قالب بروز ميکنند را ميشناسيم و خود و . در اين مجادله نيستيم

خ جنبش کمونيستى طبقه کارگر را تماما در مقابل با آنها ميبينيم و راه حل سوسياليستى خود را در پاس
همينطور نقطه عزيمت ورود ما به اين بحث صحت و سقم ادعاهاى تاريخى . به اين سواالت داريم

اين مسائل قبل از نسل ما وجود داشته و ما . ناسيوناليسم و امروز اسالم سياسى در دو طرف نيست
وره اى طوالنى چاره اى نداريم جغرافياى سياسى موجود را آنطور ببينيم که قوانين بين المللى دنيا در د

انترناسيوناليسم ما اگر مسئله اى را تاکيد ميکند . برسميت شناخته اند و دولتها هم آن را قبول کرده اند
چون هر دوى . اينست که اوال؛ در دعواى دولتها و جناحهاى ناسيوناليسم در جبهه يکى شمشير نزنيم

دوما؛ راه حل . ى منطقه عمل ميکنندآنها عليه منافع اکثريت مردم منطقه و وحدت کارگران کشورها
طبقه کارگر و سوسياليسم براى اينگونه مسائل کوبيدن برطبل عظمت طلبى ايرانى و يا هديه دادن به 

از نظر ما جدالهاى منطقه اى بايد در چهارچوبهاى منطقه اى و . جناحهاى ناسيوناليسم منطقه اى نيست
يم چشم انداز همزيستى مردم منطقه و به اين اعتبار با فرض عدالت و نفى هرگونه عظمت طلبى و ترس



موسسه جهانى گوگل قادر نيست راسا . تقويت اتحاد کارگران در منطقه عليه سرمايه دارى تبئين شود
امروز هر موسسه و کمپانى تجارى در تبليغات کاالهايشان در هر کشور از . چيزى را تغيير دهد

سرمايه داران ايرانى اگر پول بيشترى به . ور استفاده ميکنندتمايالت ارتجاع و سرمايه در همان کش
در ! هم تغيير ميدهند" خليج هميشه فارس" اسم خليج عربى را به ،موسسه جهانى گوگل پيشنهاد کنند

دنياى واقعى اما مسئله حاکميت داشتن يا نداشتن دولتها بر يک بخش خاکى يا آبى يا مرز هوائى محتاج 
حساسيت اش به "ناسيوناليسم ايرانى از سر . ما ميخواهيم مانع همين شويم. استجنگها و لشکرکشى ه

 بلکه از سر ،ى ايران نيست که در اين ماجرا کنار جمهورى اسالمى قرار ميگيرد" تاريخ و جغرافيا
. توافقش با جمهورى اسالمى است که تحرکها و سياستهايش ناسيوناليسم ايرانى را به وجد مى آورد

از طرف . اسالمى جائى رفته است که عظمت طلبهاى دو آتشه ايرانى آرزويش را داشتندجمهورى 
براى . ديگر ناسيوناليستهاى ايرانى وقتى شط العرب را اروند رود ناميدند کمپينى راه نيانداختند

تجاوز به "لگدمال کردن همسايه و معنى شکست " پيروزى و افتخار" معنى ، از هر سوئى،ناسيوناليسم
کارگر دليلى ندارد وارد اين دعواى مسخره و ارتجاعى و سرباز شدن . تعبير شده است" اموس ملتن

 ،اگر در ايران کمونيستها سرکار بيايند و حکومت کارگرى برقرار شود. اين يا آن جبهه ارتجاعى شود
وناليستها ايجاد با سياستهائى اصولى شکافهائى که ناسي.  يکجانبه فسخ ميشود،تمام قرادادهاى اسارتبار

در . کرده اند و مانند دمل چرکين ميتواند منشا جنگ و کشتار همسايه بدست همسايه شود را پر ميکند
عين حال از هر دستاورد انقالب کارگرى در جغرافياى ايران سوسياليستى در مقابل بورژوازى منطقه 

و برسر قدرت و حاکميت و به اين اعتبار ناسيوناليسم و اسالم از هر س. و بين المللى قاطعانه دفاع ميکند
 جنگ راه مى اندازد و انسانها را گوشت دم ،هژمونى سياسى و حيطه نفوذ اقتصادى خود تالش ميکند

کمونيسم و طبقه کارگر خاک و قدرت و حاکميت را از . توپ اين رقابتها و جاه طلبى هاى ملى ميکند
جنگ ما . دهد و در اختيار انسانهاى واقعى قرار ميدهداسارت فتيشهاى ناسيوناليستى و مذهبى نجات مي

 جنگ شما ناسيوناليستها برسر ،کمونيستها و انترناسيوناليستها برسر حاکميت انسان بر همه چيز است
اين تفاوت بنيادى ما و . حاکميت آب و خاک و خون و نژاد و پول و سود و همه چيز بر انسان است

 ".  مشخص هم ما را به راه حلهاى متفاوت ميرساندشماست که بطريق اولى در مسائل
 

آذربايجانی بر می خيزد تا هم مشت محکم بر دهان بی گانه تجاوزگر زند و هم "وقتى ميگوئيد؛ 
درست تر است .  داريد سياست ارتجاعى تان را الپوشانى ميکنيد،"حکومت جهل و نيرنگ را خرد کند

اى افراطى و فاشيست با نامهاى جعلى و يا واقعى در سايه رژيم بگوئيد پان ايرانيست ها و ناسيوناليسته
اسالمى و در باد تبليغات ناسيوناليستى اش مانور ميدهند تا بيگانه گريزى و فاشيسم ايرانى را در جامعه 

سياست شما شباهت زيادى به . اين معناى واقعى سياست شماست. و در دولت اسالمى تقويت کنند
جور " ضد امپرياليستى"آنها توجيه .  و حزب توده از جمهورى اسالمى داردسياست حمايت اکثريت

اين امرى ثانوى است که اينها عقايد قلبى شما و "! دفاع از تماميت ارضى"کرده بودند و شما توجيه 
 مسئله اينست که در قلمرو سياست ارتجاع در کنار ارتجاع مى ايستد و شما ،حزب توده بوده يا هست

 . ار را ميکنيدهم همين ک
 بجاى پرچم مستعجل خاک و آب و نژاد و خون و اهريمن و شيطان و خرافات عهد ،دوستان عزيز

 . *   اين تنها راه پيشرفت شماست.  پرچم انسانيت و دفاع از برابرى را بلند کنيد،عتيق
 
 

  ۴٩ شماره ،نامه ها
 

 آرش 
ماشين را روشن ميکنم و  . گری بر ميدارم تعداد زيادی اطالعيه حزب را برای توزيع در محالت کار

با خود ميانديشم که از کجا شروع کنم؟ آيا منتظر بايستم تا شيفت ظهر تمام شود و آنگاه . حرکت ميکنم
در اين . اطالعيه ها را که به مناسبت اول ماه مه است توزيع کنم يا اين که شيوه ديگری به کار ببندم



مردی نسبتا تنومند دست بلند کرده و می . نه ايران خودرو نزديک ميشومافکار هستم که به  مقابل کارخا
. کجا ميروی؟ پاسخ ميدهد که ميدان آزادی: سرعت را کم ميکنم و مقابلش می ايستم. خواهد سوار شود
به همين خاطر پس از لحظاتی چند ازش ميپرسم . نميخواهم که فرصت را از دست بدهم. سوارش ميکنم
. از فردا که روز اول ما مه است و مشکالت کارگران ميپرسم. يران خودرو است؟ بلهکه آيا کارگر ا

 : انگار منتظر يک همچنين سئوالی بوده باشد و شروع به صحبت ميکند
 

نيروی رسمی وجود ندارد و اگر باشد .  شيفت کارگران کار ميکنند3 کارگر دارد که در 32000حدود 
يک نوع که .  نوع کارگر قراردادی هستند2.  همگی قراردادی هستيمتقريبا. در حال بازنشستگی هستند

با خود شرکت قرارداد دارند و نسبتا از وضع بهتری برخوردار هستند و نوع ديگری کارگر قراردادی 
اين کارگران که تعداد زيادی را نيز . که توسط پيمانکار دست دوم با شرکت ايران خودرو قرارداد دارند

ولی به هر جهت همگی قراردادی هستيم که هيچ .  از موقعيت پايين تری بر خوردارندتشکيل می دهند
اضافه کاريهای اجباری؛ . هر وقت بخواهند با اين قراردادها عذر ما را می خواهند. امنيت شغلی نداريم

مگر ما چقدر توان . هر گاه بخواهند بايستی سر کار بياييم. جسم و روح ما را در هم شکسته است
ميدونند که فردا روز جهانی کارگر .  غروب است که بايد خونه برم7 صبح اومدم و حاال 6داريم؟ از 

جلو تشکيل . اما عمدا همه جا را تعطيل کرده اند که کارگران هيچ جلسه و همايشی نداشته باشند. است
 براستی از چه ميترسند؟ . مجامع عمومی را گرفته اند

 
در بسياری از کارخانه جات سلف سرويس کارگران را قطع :  ادامه ميدهد،سمبی آنکه از او سئوالی بپر

سرويس اياب و ذهاب کارگران را برداشته اند و کارگران مجبور شده اند که هزينه زيادی . کرده اند
مگر . يک کارگر از آنسوی تهران پا ميشود و می آيد اين سوی تهران. برای رفت و آمد خود بپردازند

ولی در همين پايان سال فروش . زد ميگيرد؟ ميگويند نداريم دستمزدها را افزايش دهيمچقدر دستم
 حال آنکه دستمزدها همچنان در ،قيمتها با سرعتی باور نکردنی افزايش پيدا کرده. زيادی داشته اند

 . حداقل آن باقی مانده است
 

 ارديبهشت 11 ، کمونيسم کارگریبه نمايندگی از حزب اتحاد. کم کم به ميدان آزادی نزديک می شويم
بر اتحاد و تشکل تمام کارگران براى تحقق آرزوى . روز جهانی کارگران را به او تبريک ميگويم

نسخه ای از پيام حزب را به ايشان تقديم کرده . رهايی تمام انسان ها از بند استثمار سرمايه تاکيد ميکنم
ميدان آزادی پياده .  ديگر رسانده تا همگی بخوانندو از او ميخواهم که آن را دست به دست به کسان

 ...و . خود را بسرعت به مقابل کارخانه ايران خودرو ميرسانم. ميشود
 

  ،رفيق آرش عزيز
دست شما و . توزيع ادبيات کمونيستى در ميان کارگران يک وظيفه تعطيل ناپذير هر کمونيستى است

اين حزب به . ت اول مه در مناطق کارگرى درد نکندرفقاى ديگر براى توزيع اطالعيه حزب بمناسب
 ، سواالتش، ادبياتش، مشغله فعالينش، سبک کارش،سياستش. کارگر و اعتراض کارگرى تعلق دارد

 و در يک کالم هويت اش معطوف به کارگر و نقد و اعتراض سوسياليستى کارگر به نظام ،معضالتش
 .  دستتان را بگرمى ميفشارم. موجود است

 
 روشکو

با درود فراوان به شما مدتهاست صحبت هاى منصور حكمت و جناب حميد تقوائى و همين طور شما 
استاد ارجمند را  دنبال آرده و هميشه دوست داشته ام همرائى و هم عقيده بودن با شما در بسيارى از 

در ضمن . ائيدموارد را اعالم آنم و باعث افتخار است اگر در مورد عضويت در حزب  راهنمائى فرم
بى صبرانه در انتظار پاسخ شما  .  از اصفهان و ساآن شمال ايران هستم.... من فارغ التحصيل رشته 

 . ميباشم



 
 ،کوروش عزيز

خوشحاليم که آگاهانه کمونيسم کارگرى و حزب ما را تعقيب کرديد و خواهان فعاليت بعنوان عضو 
 اميدوارم که توانائى هاى شما و دوستان نزديک تان .جداگانه با شما تماس ميگيريم. دراين صف هستيد

 .  پيروز و موفق باشيد. هرچه بيشتر در جهت اهداف انقالب کمونيستى طبقه کارگر موثر واقع شود
 

 آرزو
 .ما جمعى دانشجو هستيم آه دلمان ميخواهد به جمع ما خط بدهيد تا بتوانيم عليه نظام فعاليت آنيم

 
  ،آرزو عزيز
از شما و . تبئين شده است" وظايف دانشجويان کمونيست"ر دانشگاه در سندى تحت عنوان سياست ما د

در موارد مشخص تر جداگانه با شما تماس . جمع دوستانتان تقاضا داريم اين سند را مطالعه کنيد
 . موفق و پيروز باشيد. از جانب من به جمع دوستان سالم برسانيد. ميگيريم

  
 کمال

مثل سانتريستها براى . ب شما لطمه بزرگى به کمونيسم کارگرى در ايران خواهد زدحز. خسته نباشيد
 .لنين شديدا به آنها بخاطر اتحاد حمله ميکرد. به هم پيوستن بلشويک و منشويک

 
  ،آقاى کمال

سانتريست البته پرت ترين و بى معناترين مقوله اى است که ميشود به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
جدائى بلشويسم و منشويسم از . همينطور اطالق بلشويسم و منشويسم به دو حزب ديگر. داطالق کر

 نهايتا در يک تالقى مهم اجتماعى معنى پيدا کرد و کل سيماى سياسى اين دو خط را ،هرجا شروع شد
اگر دنبال خط مشى و متد لنينى به معنى ماترياليسم پراتيک و عنصر اراده انقالبى . دگرگون کرد

 ، اگر به سنت واقعا به سنت کمونيسم کارگرى مارکس و منصور حکمت ميخواهيد رجوع کنيد،يگرديدم
اگر به جريانى فکر ميکنيد که استراتژى و سياست و پراتيک روزمره اش را به کارگر و اعتراض 

سراغ  بايد مستقيما و بدون ابهام ،کارگرى و نقد سوسياليستى و کمونيستى اين طقه معطوف کرده است
و " مسلمانان سابق"کمونيسم کارگرى در ايران نه با جنبش . حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بيائيد

راديکاليسم شعارى و ناتوان و غير اجتماعى متحقق ميشود و نه با منشور سرنگونى و تز مرحله بندى 
اينها ديدگاههاى . کردن تحول سياسى و تعميم نابجاى برهه هائى از سياست بلشويکها به امروز ايران

کمونيسم . معرفه چپ راديکال و سنتى است که توسط رفقاى ما در اين احزاب تبليغ و ترويج ميشود
 چه بعنوان يک جنبش اجتماعى و چه بعنوان يک پرچم انتقادى و مارکسيستى بسيار ،کارگرى در ايران

ت از شما تقاضا ميکنيم بحث بجاى کليشه پردازى و جنگ مقوال. جلوتر از بلشويسم و حتى لنينيسم است
 . موفق و پيروز باشيد. مشخص و نقدتان را مطرح کنيد تا صميمانه پاسخ دهيم

 
 ايران بان

دانشگاه غير انتفاعی نبی اکرم در شهر تبريز از اواخر بهمن سال گذشته سلف سرويس دانشگاه را 
 مشکالت عديده ای کرده را دچار) بخصوص دانشجويان غير بومی(تعطيل و دانشجويان اين مرکز 

 :از جمله مشکالتی که در حال حاضر دانشجويان با آن دست به گريبان هستند عبارتند از . است
 پرداخت هزينه های گزاف برای خريد غذای گرم از رستوران های اطراف دانشگاه. 1 
صوص دستگاه استفاده از غذاهای سرد و ساندويچی که در دراز مدت تاثير مخربی بر بدن و بخ. 2 

 .گوارش دارد
 ...از دست دادن بخشی از ساعات کالسی به دليل صرف ناهار در فاصلۀ نسبتا دور از دانشگاه و . 3 
 



متاسفانه شرايط برای دانشجويان غير بومی اين دانشگاه بسيار سخت تر است؛ چرا که اين دانشجويان 
خوابگاه دختران دانشگاه نيز . رم می کنندبرای تهيه غذای شام نيز با مشکالتی مشابه دست و پنجه ن

مانع از خروج ايشان در ساعات پايانی روز شده و دختران خوابگاهی ناچارند زمان نسبتا زيادی را 
مديريت دانشگاه عدم اعطای وام از طرف وزارت رفاه را . برای درست کردن غذا اختصاص دهند

ايشان در پاسخ به خانواده دانشجويان معترض، . اندبهانه قرار داده و خود را از هر گناهی مبرا می د
وزارت علوم را مقصر دانسته و با لحنی زننده از خانوادۀ دانشجويان می خواهند تا با وزارت علوم 

وزارت علوم وزارت رفاه، و وزارت رفاه . تماس گرفته و گرفتاری پيش رو را با ايشان مطرح کنند
 . هر کدام به نوعی مسئوليت خود را به دوش ديگری می اندازدمديريت دانشگاه را مقصر دانسته و 

 
در همين خصوص گروه کوچکی از دانشجويان با جمع آوری امضا خواهان توضيح مسئولين و 

استخدام گسترده مامورين (همچنين به دليل امنيتی بودن فضای دانشگاه . مديريت دانشگاه شدند
دانشجويان هر نوع ...) ا و حتی راهرو توالت ها و حراستی، نصب دوربين در سالن ها، کالس ه

دانشگاه نبی اکرم . تجمعی را برابر با اخراج از دانشگاه و تشکيل پرونده های سياسی و جنايی می دانند
هر ترم قريب به پانصد هزار تومان از دانشجويان مطالبه می کند و در اعتراض خانواده ها به اين 

. دکفايی اقتصادی داشتن را علت مطالبه شهريه های سنگين عنوان می کندمسئله غير دولتی بودن و خو
 180حال سوالی که اين جا مطرح است اين است که چرا رياست دانشگاه امروز حرفهای خود را 

درجه تغيير داده و عدم حمايت دولت را عامل اين وضع می داند؟ کشوری که دومين ذخاير گازی، 
را در جهان دارد، چرا بايد دانشجويانش از يک وعده ... معادن مس و سومين ذخاير نفتی، دومين 

غير چيست ... غذای گرم محروم باشند؟ دليل اين همه فضل و بخشش به سريالنکا، نيکاراگو، بوليوی و
فراموش نکنيم چراغی که به خانه رواست . حال آن که بسياری در اين کشور به نان شب خود محتاجند

 ايران بان. تبه مسجد حرام اس
 

  ،ايران بان عزيز
 آنوقت ،در اين دانشگاه بکار ميبرند" دانشجويان غير بومى"اگر واقعا اين اجحافات را فقط براى 

را تشخيص ميدهد؟ به نظر ميرسد " بومى و غير بومى"چگونه اين سيستم امنيتى مورد اشاره شما 
تى و رفاهى دانشجويان غيرقابل قبول است  وضعيت معيش،دراين دانشگاه مثل هر دانشگاه ديگر ايران

 مستقل از ،راه مقابله با اين وضعيت اتحاد دانشجويان. و آن را با سيستم سرکوب و ارعاب ادامه ميدهند
ترديدى نيست هر نوع اجحاف و دسته .  برسر مطالبات شان است،"بومى و غير بومى"محل تولد و 

دانشجويان سياستى ارتجاعى است که تنها تفرقه و نفرت بندى دانشجويان از جانب دولت يا حتى خود 
. ملى و قومى را در دانشگاه تقويت ميکند و اين اتفاقا به نفع جمهورى اسالمى و سيستم سرکوب آنست

 و ،منزل پدرى و امکانات خانوادگى آنجا ندارند" غير بومى"اگر منظورتان اينست که دانشجويان 
بودن نميتوان توضيح " بومى و غير بومى" اين مسئله را با ،ده استتعطيلى غذاخورى معضل ايجاد کر

 نهايتا راهى نداريد که ،اگر شما بخواهيد هر موضوعى را از روزنه ناسيوناليسم و قوميت ببينيد. داد
بومى و غير " تقابل دانشجوى ،بجاى اينکه عليه اين وضعيت همراه با ديگر دانشجويان اعتراض کنيد

اين حتما هدف شما نيست اما تحليل موضوع بدينصورت ميتواند شما را به اين .  بزنيدرا دامن" بومى
 . سمت ببرد

 
نيز بدرجه اى ..." فضل و بخشش به سريالنکا، نيکاراگو، بوليوی و"در مورد سياست رژيم در باره 

 ،يکندم" ضد امپرياليستى"آنچه که جمهورى اسالمى خرج تروريسم و بلوک . همين نگرش حاکم است
لطفا . ميدهد" خالصا ايرانى"دهها و صدها برابرش را به پاسداران و حزب اللهى ها و سرکوبگران 

رژيم ارتجاعى شاه هم از .  ماهيت واحدى دارد، ايرانى و غير ايرانى،کمپ ارتجاع. هدف را گم نکنيد
مسئله . ميرفتنداين فضل و بخشش ها زياد ميکرد و منتقدين آن رژيم هم ازاين سر سراغ موضوع ن
مسئله داشتن . ثروت عظيمى است که در جامعه وجود دارد و ميتوان با آن رفاه مردم را فراهم کرد



اينها هيچکدام نه از رژيم اسالمى و نه هيج . سياست خارجى آزاديخواهانه و انسانى و انقالبى است
 اراده مستقيم و مستمر مردم تنها يک حکومت کارگرى و متکى به. رژيم ديگر سرمايه دارى برنمى آيد

 قابل مقايسه با ،روا نميشود" ايرانيان"به " منزل"آنچه در . ميتواند اين معضالت را پاسخى روشن بدهد
هر دو قرار است ارتجاع را تقويت کند و کار ما اين . به بقيه روا ميشود نيست" مسجد"آنچه که در 

 .*      باشيدموفق و پيروز. است که اين ارتجاع را جارو کنيم
 
   

  ۵٠ شماره ،نامه ها

 گرامی با ياد و خاطره جان باخته راه سوسياليزم سوسن گل انصاری

به جرم کمونيست بودن و دفاع از حقوق کارگران و  ٢١/٠١/١٣۶٣سوسن گل انصاری در مورخه 
 های زياد و  و بعد از شکنجه،فعاليت برای آزادی و برپائی يک دنيای انسانی توسط پاسداران سرمايه

سوسن  ۶٣ فروردين ماه سال ٢١ در سحرگاه،تجاوز نتوانستند اراده کمونيستی سوسن را در هم بشکنند
 مرگ بر سرمايه، ،زنده باد سوسياليزمرفيق سوسن گل با فريادهای . گل را به سوی ميدان اعدام بردند

. رمانشاه زد و قهرمانانه جان باختمرگ بر خمينی امام تازيانه و دار تکيه بر ديوار زندان ديزل آباد ک
سوسن از فعالين بخش دانش آموزى و دانشجوئى سازمان پيکار بود و بدنبال بحران ايدئولوژيک دراين 

-سوسن توسط اکثريتى . سازمان به جناح مارکسيسم انقالبى پيوست و دراين زمينه تالش بسيار کرد
نيما ! يادش گرامی و راهش پر رهرو باد. ده شدتوده اى ها شناسائى و به نيروهاى اطالعاتى لو دا

 انصارى

  ،رفيق نيما انصارى عزيز

 آنها را به ميدان سياست پرتاب کرد و در افت و ۵٧مورد سوسن يادآور نسلى است که ديناميزم انقالب 
نسل امروز تنها در تاريخ و . خيزهاى انقالب و سرکوب خونين آن توسط جريان اسالمى قتل عام شدند

اما . سناد و روايات به آن دوره مينگرد و چه بسا خيلى ها فرزندان آن نسل به خون کشيده شده هستندا
. حقيقت را براى هميشه نميتوان مدفون کرد. حقيقت اينست که روزى اين پرونده ها ورق خواهد خورد

رعين حال تالش امروز ما براى سرنگونى حکومت وحوش اسالمى سرمايه و  برپائى دنيائى بهتر د
 ويژگيهاى ، شرايط،اگرچه دوره.  هم هست۵٧ادامه تالش براى تحقق آرمانهاى انسانى نسل انقالب 

 و غيره دراساس متفاوت است اما يک رشته ، مضمون اجتماعى و فکرى و سياسى کمونيسم،نسلى
رد همکارى در مو. تاريخى اميد و تالش نسل هاى پى در پى را براى تغيير جهان به هم پيوند ميزند

نفرت انگيز حزب توده و سازمان اکثريت با رژيم اسالمى و نيروهاى اطالعاتى آنها بايد تصريح کرد 
جرم اينها توده . که روش برخورد ما و فرداى پس از پيروزى بر ارتجاع اسالمى با اينها خطى نيست

ق داشتن به جريانات تعل. اى يا اکثريتى بودن يا هر کسى که با اين خط فعاليت کرده است نيست
 دارند و طى يک محکمه شاکى خصوصىاما بدون ترديد با کسانى که . ارتجاعى فى النفسه جرم نيست

درست مانند پاسداران و ديگر مزدوران . عادل و منصف اين امر اثبات شده باشد برخورد خواهد شد
روش برخورد حکومت . رژيم که راسا جنايتى مرتکب شدند يا در وقوع آن نقش ايفا کرده اند

سوسياليستى با مجرمين نه براساس عقايدشان و يا تعلق شان به کمپ ارتجاع بلکه براساس مورد 
به اين اعتبار ما مانند بسيارى از نيروهاى ملى اسالمى از موضع . مشخص ارتکاب جرم و جنايت است

و آرمان اجتماعى مشترکى چون به صف و جنبش . نميگوئيم" خائن"ناسيوناليستى جبهه ملى به اينها 
 .   تعلق نداشتيم

کمونيستها جانباختگانشان را در هاله اى از تقدس و ابهام خرافى نميپيچند اما روزى در ايران از تالش 
اين عزيزان و مبارزه شان با ارتجاع و سرمايه تجليل خواهيم کرد و باشکوه ترين همبستگى انسانى را 



تا آن روز بهترين . ه توسط سرمايه قتل عام شدند به عمل خواهيم آوردبا اين انسانها شريف و مبارز ک
راه گراميداشت اين عزيزان ادامه تالش آگاهانه و متحزب کمونيستى کارگرى عليه حکومت مرتجع 

سالروز جان باختن رفيق عزيز سوسن گل انصاری را به شما و  خانواده و . اسالمى حافظ سرمايه است
ويم و ياد او و ديگر جانباختگان را با ادامه تالش براى جارو کردن حاکميت و همرزمانش تسليت ميگ

 .    موفق و پيروز باشيد. قدرت ارتجاعى و ضد بشرى سرمايه گرامى ميداريم

 شعار نويسى جوانان حزب در کرج

سم تعدادى بر چسب با شعار آزادى و برابرى در روز سه شنبه هفته قبل توسط اعضا حزب اتحاد آموني
منتظر فعاليتهاى بعدى  . عکسهائى ضميمه است. آارگرى در سطح شهر آرج رو ديوارها چسبانده شد

 . با درودهاى آمونيستى. واحد آرج باشيد

   ،فعالين حزب در کرج

شعار آزادى و برابرى را بايد در هر اجتماع علنى برافراشت و به يکى از پرچمهاى . خسته نباشيد
توصيه ما به رفقاى حزبى اينست که در شعار نويسى و نصب . مى تبديل کردمبارزه عليه رژيم اسال

 حکومت ، برابرى،آزادى"تراکت و باندرول بعنوان گوشه اى از کار تبليغاتى از شعارهاى؛ 
ما کارگران خواهان برپائى جامعه اى آزاد و برابر و  "،"زنده باد جمهورى سوسياليستى " ،"کارگرى

از جانب من به دوستان ديگر سالم . استفاده کنيد" بر حکومت اسالمى سرمايهمرگ  "،"مرفه هستيم
 . برسانيد و دستتان درد نکند

 !به صفوف حزب ميپيونديم

من امير . ما امير و ويکتوريا خواستار پيوستن به صفوف اتحاد حزب آمونيسم آارگرى هستيم. با سالم
کتوريا که دانشجوى رشته شيمى در اردبيل بود و در ايران بعنوان کارگر آارخانه نساجى با آمك وي

ديگر دوستانمان با قوانين ضد آارگرى جمهورى اسالمى مبارزه ميكرديم و در ميان آارگران حول 
ديدگاههاى آمونيسم آارگرى براى برقرارى آزادى و برابرى و حقوق انسانى تالش ميكرديم که بعد از 

ما بعنوان انسانهايى آه قلبمان براى رهايى . از ايران شديمدوره اى مشکالت امنيتى ناچار به خروج 
اميدواريم آه بتوانيم بازو به . انسان ميتپد خواستار فعاليت و عضويت در اين تشكيالت انسانى هستيم

  ترکيه ،امير و ويکتوريا. بازو و دست در دست هم از حقوق حقه طبقه کارگر و آزادى انسان دفاع کنيم

 ير و ويکتوريارفقاى عزيز ام 

اين حزب به تمام .  ورودتان را به صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پيشاپيش تبريک ميگويم
کسانى تعلق دارد که پرچم مانيفست کمونيست و يک دنياى بهتر را برافراشته اند و براى سرنگونى 

ورى  يک جمه،جمهورى اسالمى و نظام سرمايه دارى و برقرارى فورى يک حکومت کارگرى
 ، نسل جديد و پرشور سوسياليست، کمونيستها،اين حزب به شما کارگران. سوسياليستى مبارزه ميکنند

مطالعه جدى و سيستماتيک مارکس و منصور . زنان و مردان برابرى طلب و آزاديخواه تعلق دارد
 .به حزب خودتان خوش آمديد. حکمت را به شما و همه رفقاى حزبى توصيه ميکنيم

 زب کمونيستى کارگرى همکارى ندارند؟چرا سه ح

هر سه .  من سوالی داشتم که اين سوال را از ليدر هر سه حزب خواهم پرسيد.جوادی عزيز سالمدکتر
چرا هر . حزب در مسائل کلی و ريشه ای اشتراک نظر دارند و تفاوتهايی اندک در مسائل جزيی دارند

واحد با هم همکاری و اتحاد ندارند؟ مثال سه حزب در مسايلی که اشتراک نظر دارند به صورت 
چرا . تظاهرات اول ما ه مه و يا تالش برای آزادی زندانيان سياسی مورد تاکيد هر سه حزب می باشد



هر کدام از اين سه حزب به صورت جداگانه در مسائلی که اشتراک جمعی وجود دارد به فعاليت می 
ان متفاوت را برای رسيدن به يک هدف مشترک مد پردازند و هر سه در سه زمان متفاوت و سه مک

. نظر دارند؟ صحبت از اتحاد با رضا پهلوی و سعيد حجاريان و احزاب دست راستی و ليبرالها نيست
خواهش ميکنم در پاسخ به اين سوال از اشتراکات حزب توده و جمهوری اسالمی در رابطه با خصلت 

 ممنون ميشوم اگر به اين .د چون اين مقايسه غلط استضد امپرياليستی شان و اتحادشان صحبت نکني
 ژوبين. سوال پاسخ داده شود

  ،ژوبين عزيز

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى عليرغم انتقادها و اختالفات سياسى معينى که با سياستها و نگرش دو 
ار دهد  همواره تالش کرده است که منفعت جنبشى کمونيسم کارگرى را پرچم خود قر،حزب ديگر دارد

اينکه چرا و چگونه تالشهاى صميمانه و مسئوالنه . و دراين مسير تالشهاى فراوانى صورت داده است
ما با ديوار جان سخت سکتاريسم و منافع خرد برخورد کرد در شماره هاى اين نشريه مکتوب اند و من 

لمروهاى مورد اشاره همينطور ما هيچ مانعى براى همکارى با اين احزاب در ق. اينجا تکرار نميکنم
ما تاکنون و در يک . شما و به قولى اشتراکات نميبينيم و همواره حزب ما پيشقدم دراين امر بوده است

روز معين و برسر يک موضوع واحد اعالم تظاهرات جداگانه نکرديم آنهم در شرايطى که اين احزاب 
رقابت اعالم نشده باهم و با ما بسر اينکه چرا احزاب ديگر در يک . همين تالش را در دستور داشتند

ما اختالفات واقعى با اين احزاب داريم اما درميان نيروهاى . ميبرند را بايد خود آنها جواب دهند
 . موفق و پيروز باشيد. اپوزيسيون ايران اين جريانات هنوز نزديکترين احزاب سياسى به ما هستند

 
 !هدف بيان احساسات ناسيوناليستی ام نبود

با سپاس از شما بخاطر درج گزارش اين جانب پيرامون وضعيت . ور دانشور عزيز، درود بر شماسر
برای رفع سو تفاهم های پيش آمده خود را ملزم ميدانم متن زير را برای شما ارسال . دانشگاه نبی اکرم

خانواده بود و همانا به معنی دوری از " دانشجويان غير بومی"مقصود بنده از به کار بردن واژۀ . کنم
مقصود (به عالوه دانشجويان بومی . به هيچ عنوان قصد دسته بندی در اين خصوص را نداشته و ندارم

تاکيد . نيز با اين مشکل دست و پنجه نرم می کنند) کسانی است که خانه پدريشان در شهر تبريز است
مسائل قومی و نژادی و می کنم هدف بنده از به کاربردن واژگانی چون بومی و غير بومی بيان 

 .ژئوپلتيکی نبوده و احساسات ناسيوناليستی خود را به هيچ وجه در بخش اول گزارش دخالت نداده ام
 

در خصوص بخش دوم نيز بله حق با شماست؛ کمکی که به حزب اهللا و حماس می شود بسيار بيشتر و 
...  به بوليوی، سريالنکا و مخرب تر از فضل و بخشش های دستگاه دولتی نسبت به کمک های مالی

.   باز هم از شما و خانم رمضانعلی بخاطر حمايت و پشتيبانيتان از اين مسئله سپاس گذارم. است
نيز در حال تنظيم جستاری هستم که تا شماره بعدی نشريه پر ... پيرامون مسئله نام خليج فارس و 
 پاينده ايران.  باشيدشاد. با سپاس مجدد. محتوايتان برايتان ارسال خواهم کرد

 
  ،ايران بان عزيز

فقط اينجا تاکيد کنم که من . پاسخ شما را جهت اطالع همگان منتشر کرديم. تشکر از حسن نيت شما
اشاره کردم که هزينه و پولى که براى سپاه پاسداران و انواع مزدوران سرکوبگر در خود جمهورى 

ميشود بسيار بيشتر از کمک به حزب اهللا و حماس و اسالمى و عليه طبقه کارگر و مردم آزاديخواه 
منتظر مطلب تان در مورد بحث خليج . ديگر متحدين نزديک و ديپلماتيک جمهورى اسالمى است

فاشيسم –اميدواريم بحث تان مرز روشنى با سياست ارتجاعى جمهورى اسالمى و ناسيونال . هستيم
 . موفق و پيروز باشيد. ه باشدايرانى و اهداف ارتجاعى شان در اين زمينه داشت

 



 !از طريق شما با کمونيسم آشنا شدم
 ساله که با شما و همچنين با سخنان شما با کمونيسم آشنا ٢. من اسمم نادر هستش. سالم دکتر جوادى

من االن فقط مشغول تحصيل دانشگاه . بايد اعتراف کنم که قبل از آن از کمونيسم چيزى نميدانستم. شدم
پارسال تصميم داشتم که اين نشريه هاى . براى رشته تحصيلى من کار زياده. ار ميگردمو دنبال ک

سازمان و نشريه خانم ماجدى را به هزينه خودم بين دوستان پخش کنم و يک گروه فکرى و سياسى 
اما متاسفانه تو برخى شمارهاى . اولين قدمم تشکيل گروه دفاع از حقوق زنان در دانشگاه بود. بزنيم

 يک توهين يا بهتر است بگم انتقادهاى شديدى ديدم که البته نه از کمونيسم بلکه از گروه شما ،شرياتن
 اما حيف اين سازمان نيست؟ حيف اسم حکمت ،نميخواهم ازتان طلبکار باشم و نيستم. دلسرد شدم

 به ،بروم رفتنيست؟ شما که سازمانى هستيد و اطالعاتى اينقدر وسيع داريد ديگه چرا؟ بين دوستان آ
همين االن حاضرم .  تو اين مدت خيلى کارها ميتوانستم بکنم که با اين حرکات زده کرديد من را،درک

 من هم ماهانه پولى را براى نشر مخفى نشريات ،اگه دوستيتونو صداقتتونو را به خودتان اثبات کنيد
ر برم تو جهنم عسلويه کار کنم من االن يک مهندسم که اگ. پولم را به رخ نميکشم. تون کنار بزارم

مادرم بازنشسته است و پدرم بازنشسته . من هيچ چيز ديگر ندارم.  تومان ميدن۶٠٠٠٠٠فوقش به من 
. است که با سن باال مجبور به کار و مسافر کشى است و تمام حقوقش در ماه فقط صرف خونه ميشه

ازتون . ميدانم حرفتون ارزشمند استفقط من ماندم و اين چندرغاز که حاضرم خرج شما بکنم چون 
فقط ازتون ميخوام که با حرفهائى که ميزنين عمل .  فقط نشريه تون،هيچ کمک مالى يا انسانى نميخوام

 . سالمت و سربلند باشيد. کنين و دشمنى و تفرقه را کنار بگذارين
 

 ،نادر عزيز
نهاى انسانى و برابرى طلبانه کمونيسم با تشکر از نامه تان و اعالم آمادگى براى فعاليت در جهت آرما

زمانى که نشريه . حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمتر از يکسال است که تشکيل شده است. کارگرى
لذا شايد منظور شما نشريات حزب . رفيق ماجدى منتشر ميشد ما حتى فراکسيون هم تشکيل نداده بوديم

 همواره تالش کرده است که نشريه وزين و ،ر يک دنياى بهت،نشريه حزب ما. کمونيست کارگرى است
دوره اى در . اين را دوست و دشمن اذعان ميکند. انتقادى و در خدمت پراتيک کمونيستى کارگرى باشد

جدالهاى سياسى در حزب کمونيست کارگرى ما مجبور شديم و الزم بود براى دفاع از خط مشى 
اما هيچ وقت نه به حرمت . و نظرات را بدهيمسياسى و حتى حرمت شخصى مان پاسخ برخى انتقادات 
 از طرف مقابل با اشکال مختلف ،برعکس. شخصى کسى حمله کرديم و نه توهين آميز بحث کرديم

اگر مشخصا موردى را که . متاسفانه اينکار صورت گرفت که تاثيرات مخرب آن هنوز پابرجاست
هميشه . ر نشان کنيد بسيار متشکر ميشويمشما شده است و ما مسئول آن بوديم خاط" آبروريزى"باعث 

اين بشدت نادرست و .  ممکن است افرادى مرزها را درنوردند،در بحث سياسى بويژه وقتى تند ميشود
اما با اينحال هسته واقعى اختالف را نبايد فراموش کرد و . غير اصولى است و جزو سنت ما نيست

لحن و بيان نامناسب و تحقير و اتهام .  نتيجه گرفت ديد و، يعنى همانطور که بوده،موضوع را سياسى
کمونيسم و . پراکنى و ترور شخصيت نه نشان قدرت گوينده آن بلکه نمايش استيصال سياسى است

دفاع از منفعت جنبش طبقاتى نميتواند با تخفيف صورت گيرد چون در . مارکسيسم در نقد تخفيف ندارد
اما اين .  و احزابشان نميتوانند به هم تخفيف دهند و نميدهنددنياى واقعى کارگر و بورژوا و جنبشها

موضوع هم را بايد در نظر داشت که کسى که حرفى براى گفتن ندارد و نميتواند با قدرت استدالل و 
 ناچار است به روشهاى بازارى و رايج رو بياورد که ،اقناع حقانيت بحث و خط مشى اش را اثبات کند

در مورد اثبات دوستى و صداقت ما آنهم به خودمان واقعا چه ميتوان گفت؟ ما . اندخيلى ها در آن استاد
آيا قريب سه دهه تالش کمونيستى در دفاع از . به کسى وعده نميدهيم و به خودمان هم شک نداريم

ما آنهم به خودمان نيست؟ ما " دوستى و صداقت"حقوق حقه مردم و آزادى و برابرى اثبات کننده 
ممکن است در جاهائى . ياسى با هدف روشن و اعالم شده هستيم و براى همين تالش ميکنيمجريانى س

اما اشتباهات را تنها جريانى انتقادى و پيشرو که منفعتى . اشتباه هم بکنيم و از موارد هم داشته ايم
عين هم دراين زمينه م. شخصى ندارد ميتواند با شهامت بيان کند و در پراتيک عمال آن را رفع کند



ميماند ديدگاهها و پراتيک ما که براى بررسىو ارزيابى منصفانه . دستکم جريان ما پيشرو بوده است
 .جلوى روى شما و ديگران است

 
ما . من شما را دعوت به همکارى فشرده و آگاهانه و کمونيستى با حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ميکنم

الش براى پياده کردن اهداف سوسياليستى طبقه کارگر نماينده اصوليت کمونيستى و حرمت انسانى و ت
کما اينکه در دوران . رفقاى سابق ما هم ميتوانند و اين ظرفيت را دارند که بهتر عمل کنند. هستيم

اينکه امروز منافع خاصى دريچه بروز اين رفتارهاى . منصور حکمت همين آدمها طور ديگرى بودند
 اينها با ،تهاى خاصى به جاى سياستهاى کمونيستى کارگرى مينشيند و به طبع آن سياس،فرقه اى ميشود

تالش ما اين است کل . خود روشها و فرهنگ و تشکيالت مدارى و سنت خود را نيز ببار مى آورد
نهايتا ما . جنبش ما سالمت سياسى و تاريخ درخشانش را نه فقط حفظ بکند بلکه عيار آن را باال ببرد

از شما تقاضا دارم که اين خط را تقويت کنيد چون اجتماعا . خودمان هستيممسئول حرفها و اعمال 
 . *موفق و پيروز باشيد. ميتوان به سنتهاى غير کمونيستى و فرقه اى و مخرب فائق آمد

 
 

 ۵١ شماره ،نامه ها
 

 تبريک سالروز حزب
اين حزب . وز باداولين سالگرد تشکيل حزب به شما و همه فعالين کارگرى پير. سالم خسته نباشيد

 . با تشکر فرهاد هستم از مهاباد. اميدوارم و هستم که قدمهائى بسوى يک جامعه سوسياليستى باشد
 

  ،فرهاد عزيز
 سياستهايش ، مشغله اش، فعاليتش،يک حزب کمونيستى کارگرى اگر موجوديتش. با تشکر از شما

مهمتر اينکه چنين حزبى . مونيست نيستمنطبق با اهداف سوسياليستى طبقه کارگر نباشد شايسته نام ک
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى اين هدف بنيان . بايد ظرف اعتراض کارگرى و پيشروان طبقه باشد

ما . گذاشته شد و بجز فعاليت دراين مسير و تالش براى تسهيل اين راه قطب نمائى در مقابل ما نيست
 و کارگران کمونيست و سوسياليست و آزاديخواهان در اميد شما شريک هستيم و در سالروز حزب شما

سالروز تشکيل حزب را متقابال به شما . و برابرى طلبان را به پيوستن به صفوف حزب دعوت ميکنيم
 .موفق و پيروز باشيد. و فعالين کارگرى و کمونيستها تبريک ميگوئيم

 
 تبريک 

با اميد . دی و ديگر رفقا تبريک ميگويميک ساله شدن حزب را به شما و آقای جوا. سالم سياوش جان
 دادا کمون. به پيروزی

 
  ،دادا کمون عزيز

پيروزى براى . متقابال سالروز تشکيل حزب را به همه اعضا و کادرها و فعالين حزب تبريک ميگوئيم
 در يکسال گذشته اين. ما امرى است پراتيک و آينده ما در گرو اين است که چه نقشى ايفا خواهيم کرد

حزب روى دوش طيفى از اعضا و کادرها و نزديکان به حزب در ايران و خارج فعاليتهاى مثبتى 
مهمتر از حجم . داشته است که در مواردى قابل مقايسه است با فعاليت احزاب جا افتاده و بزرگ سياسى

 ما ،فعاليت و حضور در صحنه اعتراض و مبارزه در جنبش کارگرى و ديگر جنبشهاى اعتراضى
سياستهايمان . پرچمى را بلند کرديم که فقدانش به چشم ميخورد؛ کمونيسم مارکسى منصور حکمت

راه . مسئوالنه و قابل دفاع بودند و مجموعا در احيا و تحکيم سنت کمونيستى و کارگرى نقش ايفا کرديم
 راه پيروزى را  و، موانع را کوبيد،بايد آستينها را باال زد. درازى پيش رو داريم و کمبودهاى زياد

 . موفق و پيروز باشيد. هموار کرد



 
 چگونه بايد وارد حزب شد

من کامال با قواعد کمونيسم آشنا . من ياور هستم از تهران. با درود فراوان خدمت جناب جوادی عزيز
  ی مناول اين که شباهتهای زيادی بين راه حلها. نيستم اما با بيخدايی وعقايد واقع بينانه اين حزب موافقم

بعد ميخواهم بدانم چگونه ميشود وارد حزب شما شد و اطالعات بنده چگونه . با اين حزب وجود دارد
 .بدرود. لطفا پاسخ دهيد. تکميل ميشود

 
  ،ياور عزيز

عضويت در . خوشحاليم که به حزب سمپاتى داريد و ديدگاههاى حزب را واقعبينانه ارزيابى ميکنيد
سازمان داخل کشور حزب مسئله را . عضويت را پر و ارسال کنيدفرم تقاضاى . حزب ساده است

اميدواريم همراه هم بتوانيم در . پيشاپيش ورودتان را به حزب تبريک ميگويم. بررسى و تصويب ميکند
مسائل فکرى و نظرى . جهت اهداف انسانى و سوسياليستى طبقه کارگر تالشهاى شايانى صورت دهيم

 . موفق و پيروز باشيد. بال خواهد شدو آموزشى در همين روند دن
 

 رفيق سياوش دانشور
ی معماری پلی اسالگرد تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری بهانه ای شد تا نقبی به گذشته بزنيم بر

سال گذشته به نظرم در يک کالم سال بازگشت مارکس به جنبش کمونيسم کارگری ! مستحکم به آينده
شايد برای عده ای اين تلقی عجيب باشد اما جای ! مانيستی مارکسیسال رجوع به سنت های او! بود

تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری ! مارکسيسم در حزب کمونيست کارگری بيش از حد خالی بود
مساوی بود با زدن برداشت های ولونتاريستی و حتی بعضا غير کارگرى که احزاب کمونيسم کارگری 

نشريه يک دنيای بهتر ستون تئوريک مارکسيسم در ايران ! ی دادندو ديگر سازمان های چپ ارائه م
 مارکسيستی ترين حزب اين پنجاه سال اخير ،اگر تاريخ پنجاه ساله چپ در ايران را نگاه کنيم !شد

در نشريه ) سياوش دانشور(و اين در امتداد سنتی بود که تو ! حزب اتحاد کمونيسم کارگری بوده است
 ! و امروز سر مشق کمونيست های کارگری از تهران تا گوتنبرگ و آمستردام شدفراکسيون بنا نهادی

 
از ! در رابطه با جهت گيری های سياسی بدون تاثير ما اتفاقات مسير ديگری پيش گرفته بودند

سازماندهی جانانه دانشجويان در دانشگاه تهران و بر طرف کردن موانع و مشکالت و نشان دادن راه 
ور از موانع تا آتش زدن جامعه برای آزادی رهبران کارگری دستگير شده همه و همه روشن برای عب

به همين کالم و به حکم زحمات بی دريغ و شبانه روزی تک  !بدون وجود حزب اتحاد امکان پذير نبود
تا ! تک ما کادرها و اعضای حزب اتحاد فضايی باز شد تا دوباره منصور حکمت مسئول جامعه شود

که ما از اخبار اطالع داريم نشريه يک دنيای بهتر و برنامه تلويزيونی يک دنيای بهتر گل سر آنجايی 
سبد کمونيسم در ايران شد و شور و شوق دوباره برای تغيير به دل کمونيست ها و کارگران در ايران 

 !تزريق کرد
 

توانيم حزبی بسازيم که به در ابتدای تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری هم و غم همه ما اين بود که ب
امروز بعد از يک سال می توانيم بگوييم که حزبی ! بستر اساسی کمونيسم کارگری در ايران بدل شود

از همين جا در مناسبت سالگرد حزب تمام  !داريم در ايران شناخته شده محبوب و با اعضای فراوان
تحوالت سياسی !  اين حزب بپيونديد به،کادرهای کمونيست کارگری را خطاب و مخاطب قرار می دهم

يکی از همين روزهاست که سوت انقالب زده . در ايران به مراحل سرنوشت سازی نزديک شده است
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با سنت اومانيستی مارکسيستی اش تنها حزب قادر به برپايی يک ! شود

 اين حزب در اعماق قلوب طبقه کارگر و با تمام قوا زمينه ساز گسترش! جامعه انسانی در ايران است
 !انسانهای آزاديخواه شويد

 !زنده باد مارکس و سنت مارکسی ! زنده باد منصور حکمت،زنده باد حزب اتحاد کمونيسم کارگری



 على طاهرى
 

  ،على طاهرى عزيز
يک خطر . بعنوان يک حزب مارکسى و کمونيستى کارگرى ما هنوز راه زيادى پيش رو داريم

گى براى ما اينست که در پيشروى تاکنونى لم دهيم و وظايف اساسى و مقياس آن را فراموش هميش
ما نه رقابت با بغل دستى . ما بايد همواره درجه پيشروى و پسروى را با وظايف خطيرمان بسنجيم. کنيم

 حزب در مورد نشريه. ها داريم و نه قرار است شاخص کارمان را ميزان فعاليت ديگران تعيين کند
. ضمن اظهار تشکر از حسن نظر شما اخبار متنوعى داريم که دستکم يکى از نشريات پرخواننده است

 محصول تالش تمام ،راستش اين تنها محصول کار من نيست. اگر غير ازاين باشد بايد تعجب کرد
وده اين سياست موفق ب. رفقاى درگير در نشريه و مهمتر خط مشى و سياستى است که پيش گرفتيم

بايد تالش کنيم يک مرحله ديگر کيفيت کار را باال ببريم و درعين حال کارى کنيم که انتشار و . است
 . تکثير نشريه ساده باشد و خصلت سازمانده آن برجسته تر شود

 
 به نظر من اين افتخار به حزب ،بوديم" مارکسيستی ترين حزب اين پنجاه سال اخير"در مورد اينکه ما 

ماکزيمم تالش حزب اتحاد کمونيسم کارگری . رگرى دوره منصور حکمت تعلق داردکمونيست کا
 پراتيکى کمونيسم مارکسى منصور حکمت را که -اينبوده که اين سنت را احيا کند و جوهر انتقادى
ما هنوز بايد بتوانيم کمونيسم کارگرى را آنطور که . خاک ميخورد مجددا در مرکز سياست قرار دهد

به نظر من .  نام و اهداف کارگرى و سوسياليستى آن است در راس سياست ايران قرار دهيمشايسته اين
سنت حزبى و سازمانى و جنبشى مان . راههاى بيشترى را بايد بکوبيم. ما هنوز ضعف و مشکل داريم
 در ،دخالتگريمان را در اعتراضات جارى کارگرى و در جامعه. را بايد تيزتر و شفاف تر کنيم

 .  و در پاسخ به سواالت کليدى جامعه بايد گسترده تر و تدقيق کنيم،اى فکرى و سياسىمصافه
 

اومانيسم يک مشخصه اساسى کمونيسم مارکس ". اومانيستی مارکسی"يک نکته کوتاه هم در مورد ترم 
کمونيسم کارگرى منصور حکمت روى اين وجه . است که تفاوتى ماهوى با اومانيسم بورژوائى دارد

 سازمان و روابط ، روشها، برنامه،اين در نگرش. سيسم نور انداخت و به قلمرو سياست آوردمارک
انسانگرائى يکى از .  و يک مجموعه فعل و انفعال حزبى و سياسى تاثير جدى گذاشت،تشکيالتى

به اين معنى نکته . ويژگيهاى کمونيسم کارگرى منصور حکمت است که در اساس سنتى است مارکسى
مارکسيسم "اما رگه اى وجود دارد که خود را . اره تو يک محور جدال ما بود ودرست استمورد اش
نام ميگذارد که متفکر اصلى و متاخرتر آن رايا " انسان باورى مارکسيستى"يا تئورى " اومانيسم

است که در اساس با برداشتى هگلى و به نظر من فلسفى "  آمريکائى–روسى "دونايفسکايا سوسياليست 
 تئورى مبارزه طبقاتى را روى موضوعات و قلمروهائى مانند فمينيسم و جنبش آزادى ،ز مارکسا

هرچند قبل از او بدرجاتى . سياهان و در مواردى ناسيوناليسم ميليتانت کشورهاى جهان سوم بسط ميدهد
 و تقسيم او به کسان ديگرى اينکار را کرده بودند و عمدتا رگه اى بودند که با بررسى آثار اوليه مارکس

اين ديدگاه عليرغم تفاوتهاى اساسى که با کمونيسم . بعدها سر از ناکجاآبادها درآوردند" جوان و پير"
 تفاوتهاى جدى و پايه اى با کمونيسم مارکسى و ،روسى و چينى و طرفداران سرمايه دارى دولتى دارد

 . موفق و پيروز باشى. کارگرى منصور حکمت دارد
 
 ندانی کردن اعضای محفل آيين بهايی در ايران محکوم است بازداشت و ز"
 ملت شريف ايران  

نهضت نجات ملي ايران در ارتباط با بازداشت هم ميهنان بهايی که شهروندانی مصلح در جامعه ايرانی 
هستند ضمن اعالم موضع قاطع در محکوميت رفتار رژيم جنايت پيشه آخوندی خواستار آزادی هرچه 

وان آيين بهايی بوده و حمايت خود را از فعاليتهای اعتقادی پيروان اين آيين ايرانی در سريعتر پير
  . کشورمان ايران اعالم می دارد



  
 ملت آگاه و آزاده ايران 

نهضت نجات ملي ايران بر اين باور است که گزينش باور و اعتقاد دينی و مذهبی حق آزاد تک تک 
قوق ذاتی و انسانی سر چشمه گرفته و در جمله ابتدايی ترين مقوله افراد جامعه ايرانی بوده که از ح

های حقوق بشر قرار دارد و نمی توان با هيچ بهانه ای ايرانيان را از اين حق ذاتی محروم ساخت و 
فعال بودن در عرصه باور آيينی جزو حقوق شهروندی باورمندان هر آيينی در جامعه ای هست که 

ان باورمندان آيين بهايی را از حقوق اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و حتی زيست می کنند و نمی تو
رژيم آخوندی فقط از دين و مذهب سلطه گری و قدرت هوا . سياسی در کشورمان محروم ساخت

پرستانه را بهره جسته و در مسير انحرافی آيين اسالم را که باور اکثريت ما ايرانيان هست مورد سو 
 و آموزه های قرآنی چون احترام به حقوق ديگران من جمله پيروان اديان ديگر و يا استفاده قرار داده

اينکه هر قومی را رسوالنی هست و يا در پذيرش آيينی اجبار نيست، مقفول گذاشته و نديد می گيرد و 
  .آنچه به مذاق شهوانی قدرت فساد آلودشان شيرين می نمايد را مورد بهره برداری سوء قرار می دهند

  
 ملت شجاع و دلير ايران 

امروز بايد شجاعانه از حقوق انسانی هموطنانمان دفاع کنيم تا که فردا گواه ايرانی باشيم عاری از 
زيبايی ايران به تنوع و تکثر رسوم و عادات و . باورهای وهمی و خشونت آلود پيروان جهل و نادانی
يان در کنار آمدن با فرهنگهای ديگر و تسامح ما با آيينهای مختلف اين سرزمين است و افتخار ما ايران

ايران شد همراه بود با هژمونی  ديگران بوده متاسفانه تهاجم تازيان که منجر به اشغال سرزمين ما
فرهنگی نامبارک که ستيزه جويی با ديگران و عدم تحمل انديشه و عقايد سايرين از جمله تحفه های 

ايرانيان .  نمود عينی آن امروز در ظهور رژيم آخوندی متجلی استناميمون اين اشغالگران بوده که
 . برای نجات ايرانيت بايد همه از حقوق همديگر به معنای ايرانی و ايران يک پارچه دفاع کنند

 ارسالى از رسول عباسى"  نهضت نجات ملي ايران،پاينده و جاويد ايرانى آزاد و آباد
 

  ،آقاى عباسى
 شر کرديم تا چند نکته را تصريح کنيم؛ اطالعيه شما را منت

 
 بازداشت و زندانى کردن هر فرد يا گروه از شهروندان جامعه به دليل تعلقات فکرى و سياسى آنها ،اول

ما خواهان جامعه اى هستيم که . همه دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند. از جانب ما محکوم است
و به طريق .  سنى و غيره نداشته باشد، عقيدتى، تابعيت،ى جنسيت، مذهبى،حقوق شهروندان مبناى ملى

تعرض به پيروان . اولى دسته بندى کردن شهروندان جامعه را براين اساس نادرست و ارتجاعى ميدانيم
 همواره يک کانال ،فرقه مذهبى بهائى و ديگر فرقه هاى مذهبى توسط اسالميون حاکم در ايران

 و وسيله اى در خدمت تروريسم اسالمى و ديپلماسى منطقه اى بوده باجگيرى سياسى از نهادهاى مالى
 از طريق مذهبى ،از نظر ما کمونيستهاى کارگرى مقابله با اين سياست ارتجاعى رژيم اسالمى. است

 بلکه مقابله با مذهب ،کردن مردم يا دفاع از يک مذهب و يا فرقه مذهبى در مقابل مذهب حاکم نيست
 . اى آزادى جامعه از مذهب بعنوان يک خرافه استبطور کلى و تالش بر

 
بر اين باور نيستيم که اختيار کردن مذهب يا تعلق به يک " نهضت نجات ملى ايران" ما برخالف ،دوم

است و نه نشان آزادى " ذاتى"تعلق به مذهب ابدا نه . است" حقوق ذاتی و انسانی"گروه مذهبى جزو 
جنبشهاى سياسى و مذهبى در جامعه و در سطح پايه اى ترى نتيجه  بلکه نتيجه ،عمل و آگاهى انسانى

کمونيستها . اعتراض وارونه به وضعيتى است که انسان در آن بيگانه و از خود بيخود شده است
 ، هر فرد بالغ و به سن قانونى رسيده،يعنى بعنوان حق. طرفدار آزادى مذهب و بى مذهبى هستند

همانطور که تعداد بسيار .  کند يا احيانا به يک فرقه مذهبى ملحق شودميتواند آزادانه مذهبى اختيار
 . ديگرى به هيچ مذهبى تعلق ندارند و مبارزان پيشرو عليه خرافات مذهبى اند



 
به اسالم و اسالمى خواندن " اکثريت مردم" ما شديدا مخالف انتساب ، بازهم برخالف باور شما،سوم

اين خصوصيت اديان بطور کلى است که بنا به . سالم و قرآن هستيماز ا" آزاد"جامعه و دادن تصوير 
اشتراکشان در چهارچوبهاى معينى به همديگر نان قرض ميدهند تا سهم خود را ازاين بازار مکاره 

نيست بلکه آنتى اسالميسم يک جنبش قوى در " باور اکثريت مردم"اسالم نه فقط . دينى و مذهبى بگيرند
 بهائيت و ،به اين اعتبار و از منظر اين جنبش و نسل جديد. س خود ضد دين استايران است که دراسا

روشن است که جامعه عملکرد اسالم را ديده و . ديگر مذاهب هم مشمول همان خرافات اسالمى است
هدفش را جارو کردن بنيادهاى اين دين قرار داده است اما مذهب بطور کلى هدف اين تعرض سياسى 

يکى بر ديگرى " برترى"از يکى از آنها و يا " دفاع"مونيستها در جنگ مذاهب در مقام لذا ما ک. است
 . سخن نميگوئيم بلکه پرچم نقد و نفى همه مذاهب را بلند ميکنيم

 
 ناسيوناليستها و مذهبى ها بنا به ماهيت ارتجاعى و انسان ستيزشان نميتوانند از حق انسانها ،چهارم

ما ميخواهيد دستگيرى تعدادى از شهروندان منتسب به بهائى را محکوم ش. بطور سرراست دفاع کنند
تان " تازى" اما نميتوانيد همزمان از بروز احساسات آريائى و فاشيستى عرب ستيز و ضد ،کنيد

اينها چه ربطى به محکوم کردن ! را بلند نکنيد" تماميت ارضى و ايرانيت"جلوگيرى کنيد و يا پرچم 
اگر ! نيستيد" صلح جو"و " مصلح"جمهورى اسالمى دارد؟ ميبينيد زيادى هم يک عمل سرکوبگرانه 

 ناسيوناليسم و مذهب از هر نوعش شناگر خوبى است و دستکمى از نفرت حاکمان اسالمى ،آب باشد
 ! ندارد

  
 جزئى از سرکوب ، و باالخره اعمال تبعيض عليه شهروندان منتسب به بهائى و يهودى و غيره،پنجم

شهروندان در ايران است و بايد به اين اعتبار ديده شود و مبارزه اى همه جانبه براى رفع ستم وسيعتر 
 بيراهه ،قصابى مردم براساس دين و مذهب و قوميت و غيره و تعريف حقوق آنان. و تبعيض برپا کرد

انى و کمونيسم کارگرى از هويت انس. رفته اند" چپ"اى است که همواره جريانات ارتجاعى و بعضا 
 سرنگونى ،حقوق جهانشمول شروع ميکند و در مورد مشخص جامعه ايران و موضوع مورد بحث

 که در ، يک جامعه سوسياليستى، آزاد و برابر، پيشرو،جمهورى اسالمى و برپائى يک نظام سکوالر
ا آن حق و آزادى هيچ شهروندى با هيچ نخى به اين تعلقات احتمالى مذهبى و قومى گره نميخورد ر

امروز بايد جمهورى اسالمى را بخاطر اعمال سرکوب و کشتار شهروندان . هدف خود قرار داده است
به همين اعتبار دستگيرى و ارعاب و اذيت و . بزير کشيد و هر تالش سرکوبگرانه اش را خنثى کرد

در " يانآزادى بهائ "،اما در يک پرسپکتيو وسيعتر. آزار هر شهروندى را بايد قاطعانه محکوم کرد
 بلکه آزادى از بهائيت و مذهب ،و بازتوليد مذهب و دستگاه مذهبى نيست" آزادى بهائى کردن"گرو 

 . موفق باشيد. بطور کلى است
 

  آرى يا نه؟،خليج فارس
در دو سه شمارۀ اخير نشريۀ پر . سروران عزيز در حزب اتحاد کمونيست کارگری، درود بر شما

پس . چاپ کرده ايد... م خليج فارس و مالکيت ايران بر جزاير سه گانه و محتوايتان مطالبی پيرامون نا
از خواندن اين مطالب، به عنوان يک ملی گرا و به نمايندگی از جمع کوچکی از مرزبانان اين آب و 

 .خاک، وظيفه خويش می دانم تا پاسخی پيرامون اين موضوع برايتان ارسال کنم
 

عنوانی است غلط و نمی توان تمام " ناسيوناليسم عظمت طلب"واژۀ پيش از هر چيز بايد اعالم کنم 
. فعالين ملی را، از هر حزب و دسته ای، به صرف عالقه به ميهن مطبوع اش عظمت طلب ناميد

تقاضا . کسی  است که خواهان گسترش مرزهای سياسی کشورش به هر طريق باشد" عظمت طلب"
اب و گروه های مختلف ملی مانند حزب مشروطۀ ايران، بنياد دارم مجددا بيانيه ها و سخنان سران احز

هيچ يک از اين نهاد ها هيچ . را مورد مطالعه قرار دهيد... ايران ما، حزب پان ايرانيست، جبهۀ ملی و 



 عاجزانه .گاه سخنی از گسترش مرزهای ايران از طريق جنگ و خونريزی نکرده و يقينا نخواهند کرد
 .استفاده کنيد" ناسيوناليست عظمت طلب"به جای واژۀ " ناسيوناليست"ز واژۀ تفاضا دارم زين پس ا

 
اگر . خواهش می کنم هيتلر را چون پيراهن عثمان جلوه ندهيد. ناسيوناليست بودن فاشيست بودن نيست

شما تمام ملی گرايان را مشابه هيتلر می بينيد، به ما نيز حق دهيد تا شما را چون استالين، مائو و 
در خصوص سياست جمهوری اسالمی  نيز با آوردن داليل و مدارک . قراف به ديگران معرفی کنيمبا

صرفا برای فروکش کردن _  چند گاها در صدا و سيمای جمهوری اسالمی بسيار ثابت می کنم که هر
نام خليج فارس آورده می شود، ولی سران حکومتی همواره نفرت و _ خشم ملی گرايان ضد حکومتی 

 :برای نمونه. ه خود را نسبت به هويت، تاريخ و فرهنگ ايرانی نشان داده اندکين
 
 .57در سالهای اوليه پس از انقالب ننگين " خليج اسالمی"استفاده از نام . 1 
 ". خليج العربيۀ"نشستن محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور زير عنوان . 2 
صرفا برای آگاهی خوانندگان بخشی . (شيد در شهر شيرازسخنان اخير خامنه ای پيرامون تخت جم. 3 

در هنگام حضور در تخت جمشيد احساس خشم و نفرت به انسان ): "از آن را در اين جا ذکر می کنم
اين آثار تنها از نظر هنری " ... "چرا که اين آثار متعلق به پادشاهان جبار زمان است. دست می دهد
 ...و " ارزشمند است

 
اده از نيروی ضد شورش برای متفرق ساختن تجمع کنندگان جلوی سفارت امارات متحده استف. 4 

 .عربی
آوردن گروهی خود فروش جلوی سفارت، ساعتی پس از پايان تجمع، و نماز گذاردن در مقابل . 5 

 ... .نماينده شيخ امارات و
 

يک بار . لی گرايان را کافرهمچنين فراموش نکنيم خمينی در آغاز راه ملی گرايی را کفر دانست و م
فرض کنيد مالک زمينی هستيد که در سند آن به طور مشخص متراژ و موقعيت زمين . ديگر بينديشيد

حال اگر همسايه شما ادعای مالکيت بخشی از زمين شما را داشته باشد چه می . شما ذکر شده است
اگر اين . را به اثبات می رسانيدکنيد؟ مسلما اسناد و مدارک مربوطه را آورده و حق مالکيت خود 

 قصد داشته باشد به زور در بخشی از زمين شما خانه ای برای خويش بسازد چه می کنيد؟ بی شخص
 . شک شما نيز ناچار می شويد با تمام توان شخص متجاوز را از زمين و خانۀ خود بيرون کنيد

 
سه گانه و محدودۀ آبی مشخص شده جزاير . حال اين قضيه را در ابعادی وسيع تر بررسی می کنيم

نام خليج پارس . خليج فارس، در سند ايران به ثبت رسيده و در بايگانی سازمان ملل متحد موجود است
بوده و خود اعراب نيز تا قبل " خليج پارس"نيز در تمامی اسناد و مدارک بدست آمده در طول تاريخ 

ناميدن اين بخش از خاورميانه ليج پارس برای از روی کار آمدن پان عربيستها، همواره از نام خ
امروز اگر اجازه دهيم نام اصيل خليج پارس تحريف شود، فردا خيلی راحتر از آن . استفاده می کردند

از دست دادن سه جزيره . چه که فکر می کنيد به جدا شدن سه جزيرۀ هميشه ايرانی رضايت خواهيم داد
حال از شما می پرسم آيا بدون . ت و گاز موجود در اين منطقه استنيز به معنای از دست دادن منابع نف

داشتن منابع زير زمينی گران قيمت می توان حقوق کارگرانی را که شما تا اين حد به ايشان اهميت می 
در پاسخ به سوال من در خصوص حملۀ .  را به خاطر آوريد34دهيد پرداخت کرد؟ نشريه شماره 

 جزاير ايران فرموديد که به هر طريق از حاکميت سوسياليستی خود دفاع کشور بيگانه برای تصاحب
حفظ "آيا اين بدان معنی نيست که شما نيز حفظ تماميت ارضی برايتان اهميت دارد؟ . خواهيد کرد

 . واژۀ زشتی نيست که شما تا اين حد از آن نفرت داريد" تماميت ارضی
 



بياييم الاقل سر خودمان کاله . پايبند نباشيدبه طور کامل " یايسم"و در آخر از شما تقاضا دارم به هيچ 
ولی آيا ملی . کارگر نيز انسانی است شريف، زحمت کش و قابل احترام. بله انسان اهميت دارد. نگذاريم

فکر کردن به معنای سلطنت طلب بودن است؟ کمتر ايرانی ناسيوناليستی را می شناسم که به خاطر 
 شخص را رين برتر بداند و اگر خالف اين قضيه نيز صادق باشد نمی توان آننژاد، خود را از ساي

بياييد دست در دست هم، با ادغام بخش های قابل . نمادی از ناسيوناليست های جهان در نظر گرفت
قبول و منطقی باورهايمان، راهکاری جديد برای ايرانی بهتر، دنيايی بهتر در فردايی بهتر تعريف 

 ايران بان. پاينده ايران. بدرود. موفق و پيروز باشيد. شرمنده اگر طوالنی شد. د آن روزبه امي. کنيم
 

  ،ايران بان عزيز
. اما اين تمام موضوع نيست. اين جنبه که شما با سلطنت و عظمت طلبى مخالفيد درخود پيشرفتى است

سم عظمت طلب تنها در اوال عظمت طلبى ايرانى يا ناسيونالي. مسئله برسر خود ناسيوناليسم است
هرچند همه ناسيوناليستهاى منطقه و دنيا در دوره هاى مختلف به . کشورگشائى خود را تبئين نميکند

درهمين تظاهراتها و . فراخور موقعيت و توانشان لشکر کشى کرده اند يا اين ديدگاه را باد زده اند
انچاى و تهيه نقشه قديم ايران که کدام تبليغات پيرامون آن شعارهاى الغا قرادادهاى گلستان و ترکم

عده اى هستند که تا ارمنستان امروز را متعلق به . قسمت و چه تاريخى از ايران قديم جدا شده طرح شد
اينها در متن اين تبليغات جملگى جان گرفتند و در شرايط خاصى که امکان داشته باشند . ايران ميدانند

چو ايران نباشد "عظمت طلبى که ديروز و امروز خود را در شعار ثانيا . ظرفيت هر اقدامى را دارند
 شناسنامه همه ناسيوناليستها و وارياسيونهاى ،معرفى ميکند" اى ايران"و سرود فاشيستى " تن من مباد

" ميکوبيم و ميزنيم"هر کسى عليه ستمى حرف زده يا به ستمى اعتراض کرده همواره با . مختلف آنست
اين داستان از دوره شاه . و غيره معرفى شده است" تجزيه طلب"و " ضد ايرانى" و "عوامل بيگانه"و 

ثالثا فاشيسم پديده . تا همين جمهورى اسالمى تا اپوزيسيون ناسيوناليست وجود داشته و ادامه دارد
 .پايه اساسى فاشيسم ناسيوناليسم است.  ناسيوناليسم را کمى افراطى کنيد فاشيسم ميشود،غريبى نيست

معنى اين حکم اين نيست که هر ناسيوناليستى فاشيست است اما وقتى ناسيوناليستها تبليغات فاشيستى 
و غيره سخن ميگويند بايد مو بر " تازى"ميکنند و عليه مردم عرب زبان و غير ايرانى با الفاظى مانند 

 قبال مردم غير ناسيوناليسم ايرانى در اساس عظمت طلب است چه در. بدن آدم هوشيار راست شود
 . اين ديگر شناسنامه و تاريخ اين جريان است. در ايران و چه بيرون ايران" فارس"
 
 اگر شما دنيا را بگرديد ،خوب دوست عزيز. هم از آن داستانهاست" خاک پرگهر"يا " ميهن مطبوع"

ن است که اين هم روش. ميبيند همه جا و هر جا به فراخور خود هم مطبوع است و هم دوست داشتنى
عالئق و تجربه من و شما نوعى که در کشور معينى و شهر معينى بزرگ شديم و خاطرات و رشته 

.  باعث تعلقات روانى و داشتن خاطره و رابطه با انسانهاى معينى ميشود،زندگيمان با آن عجين است
ک کشور خاص مثال من زندگى در ي. دوست داشتن يک کشور يا يک منطقه با ناسيوناليسم يکى نيست

را به بيشتر نقاط دنيا ترجيح ميدهم و يا نميخواهم تمام عمرم را در يک کشور و يا يک شهر زندگى 
در مورد عالقه . اين پديده اى انسانى است. همه ميخواهند دنيا و زيبائيها و مردمانش را تجربه کنند. کنم
 که از عالقه شما به شمال ايران يا منتها ناسيوناليسم هنرش اينست. هم همين است" ميهن مطبوع"به 

کوههاى فالن جا يا ذائقه غذائى و عالقه تان مثال به غرمه سبزى ايدئولوژى و فرهنگ و ارزش درست 
کسى مانع اين نيست که مردم محل زندگى شان را دوست داشته باشند و به آن برسند تا محيط . کند

 خود انسان ، و توسط ناسيوناليسم،در اين وسطمعضل اينست که . بهترى براى زيستن انسانها باشد
مورد بحث به حاشيه ميرود و کوه و تپه و رود و صحرا و دشت و آب به هويت و مبناى جنگ و 

ناسيوناليسم . و اين تنها ويژه ناسيوناليسم ايرانى نيست. تخاصم و فخر فروشى و عرق ملى تبديل ميشود
د ناسيوناليسم است که از يک داده تاريخى و دورانى موضوع خو. کرد و عرب و غيره هم همين است

.  ملت که روشن است–وگرنه تاريخ ايران به معنى دوران مدرن و دولت . هويت ابدى ميسازد
اما اتفاقا ادبيات . همينطور احزابى که شما نام برديد و يا هم کيشان آنها امروز در مصدر قدرت نيستند



اين تعصبات کور ناسيوناليستى است و در همين جريان دعوا برسر اينها در دوره هاى مختلف مملو از
درست است که مشروطه خواهان و پان . نام خليج و يا خطر جنگ کنار جمهورى اسالمى ايستادند

ايرانيست ها طرفدار رژيم اسالمى نشدند اما تبليغات رژيم را قاپيدند تا بتوانند تبليغات ناسيوناليستى و 
 . رژيم هم استقبال کرد. ى خود را به جامعه تزريق کننددر مواردى فاشيست

 
بحثى برسر تغيير نام خليج به معنى واقعى اش وجود . موضوع مهمتر ماهيت سياسى اين دعوا است

نام خليج به قول شما در اسنادى آمده است و هر زمان جدال ناسيوناليستهاى منطقه باال گرفته و يا . ندارد
هر .  اين نوع دريچه ها باز شدند،رت در منطقه قرار بوده تالشى صورت گيردبراى ايجاد باالنس قد

وانگهى همانطور که قبلتر اشاره کردم . گونه ثبات سياسى در منطقه اين مسائل را هم حاشيه اى ميکند
 جنگ و لشکرکشى و آدمکشى نياز ،ايجاد تغييرات ژئوپولتيک با تبليغات و اقدام گوگل عملى نميشود

در نتيجه مسئله در حد مانورهاى سياسى و اعمال فشار . چنين امرى در منطقه در دستور نيست. دارد
به رژيم اسالمى و تالش براى تقويت ناسيوناليسم عرب طرفدار آمريکا در تقابل با اسالم سياسى از 

 در  و منحرف کردن اعتراض آزاديخواهانه و برابرى طلبانه و سوسياليستى جنبشهاى اجتماعى،يکسو
دراين . خود ايران و تزريق سم ملى گرائى به پيکر جامعه از سوى ديگر اهداف اساسى اين جدال اند

. ماجرا هم جمهورى اسالمى و هم طرف مقابلش در منطقه و هم ناسيوناليستهاى ايرانى سود ميبرند
روز خليج "و " خليج هميشه فارس"رژيم اسالمى سود ميبرد و جناب رفسنجانى و ديگران پشت پرچم 

ميروند تا جوانانى مانند شما را زير پرچم خود ببرند و از فکر سرنگونى اين نظام منحوس به " فارس
امثال شما شايد فکر کند که براى ايران و دفاع از سه جزيره جلو . متحد تاکتيکى رژيم تبديل کنند

همان خود فروش هاى "نيست که اما متوجه . سفارت امارات برويم و آرم پان ايرانيست ها را بلند کنيم
 همه ،تفاوتشان دراين روز معين در سياست نيست. هم همان سياست را آگاهانه دنبال ميکنند" نماز گذار

اينجا از رژيم تا پان ايرانيست .  تفاوتشان در آرمها و نماز خواندن و نخواندن است،يک حرف ميزنند
به قول آقاى . زير يک پرچم متحد ميشوند" خود فروشها"ها و بسيجى و تحکيمى و به قول شما 

و بنابراين چه بهتر هميشه ! داريوش همايون وقتى بحث ايران است مردم و حکومت متحد ميشوند
خليج سرجايش . جمهورى اسالمى هم خيالش تخت است که اتفاقى نيافتاده است! باشد" بحث ايران"

امارات .  اختيار ايران است و تاريخش معلومسه جزيره هم در. است و اسمش هم در اسناد معلوم است
اينهمه جار و جنجال پس برسر چيست؟ پاسخ بروشنى اينست که رژيم اسالمى . هم لشکر نکشيده

ميخواهد اعتصاب امثال کارگران هفت تپه و موج رو به گسترش جنبش کارگرى و نداى آزاديخواهى و 
چه چيزى بهتر از . را موقتا حاشيه اى کندبرابرى طلبى و پرچم اول مه و نخواستن اين حکومت 

تبليغات ناسيوناليستى به بهانه نام خليج و داستان سه جزيره؟ آيا جمهورى اسالمى ناسيوناليست شده 
. دستکم در ايران ندارد. رژيم اسالمى ميداند که اسالم قدرت بسيج ندارد. است؟ پاسخ من اينست که خير

 براى توجيه جناياتش در منطقه و خفه کردن صداى اعتراض مردم در نتيجه استفاده از ناسيوناليسم
رژيم اسالمى مدتهاست روى بسيج ناسيوناليستى کار ميکند و اين را در دوره دو خرداد تا . کاربرد دارد

خشم ملى گرايان ضد "راستش اين واکنشى به . پرونده هسته اى تا داستان نام خليج و غيره ميتوان ديد
 تالشى براى جذب ملى گرايان حاشيه حکومت به ارتش بى جيره و مواجب ، برعکس،نيست" حکومتى
دارند امثال شما را در مقابل بقيه . بايد معنى سياسى اين اقدام رژيم اسالمى را متوجه بود. خود است

اين ربطى به تبليغات قديم و . زير پرچم جنگ قالبى نام خليج و سه جزيره ميبرند" هموطنان تان"
 .   معنى مشخص سياسى دارد،ى جمهورى اسالمى نداردمورد

 
انقالبى که نظام سلطنتى و .  اينجا جواب مفصلى نميدهم،که اشاره کرديد " 57انقالب ننگين "در مورد 

اين انقالب را با سرکوب خونين .  انقالبى آزاديخواهانه بود، رعيتى را بزير کشيد-مناسبات شاه 
 جمهورى اسالمى همين متحدين تاکتيکى امروز ناسيوناليستها را ،شاهشکست دادند و حاميان ديروز 

اما اينجا هم شما به سياق سلطنت طلبان و عظمت طلبها تاريخ را قلب ميکنيد و به زبان . سرکار آوردند
مثل اينست که امروز به اعتصاب . پاسخ اين را ما بارها داده ايم.  ياد ميکنيد۵٧و ادبيات آنها از انقالب 



 صفت ،ارگران نيشکر هفت تپه يا مبارزه زنان براى برابرى و يا تالش جامعه براى آزادى و رفاهک
 اولويت سياسى ناسيوناليسم تان ،اين نشان عدم دقت شما در انتخاب واژه ها نيست! اطالق کنيد" ننگين"

 .   اين ديگر تقصير ما نيست. است که با سلطنت و عظمت طلبى مرزى ندارد
 

سياست ناسيوناليستى . بحث برسر سياست است. ع از منافع ايران و مردم ابدا در ميان نيستبحث دفا
در اين واقعه از سر استيصال و بى افقى خود را متحد رژيم اسالمى ديد و در کنار تبليغات رژيم 

رنده ب. برنده اين ماجرا نه امارات بود و نه پان ايرانيستها و ناسيوناليستها. اسالمى قرار گرفت
همان اقدامى که . جمهورى اسالمى بود و بازنده مردمى که ميخواهند اين نظام ننگين را بزير بکشند

ناسيوناليستها اگر ميدان داشته باشند تنها ميتوانند نقش طرفداران . ميدانيد" ننگين"مشابه آن را شما 
سياست ناسيوناليستها . ج شوندرژيم را در دوره دو خرداد بازى کنند و بعد از مدتى مجددا از دور خار
چون به همان اندازه به تقويت . عليه مبارزه آزاديخواهانه مردم و به نفع رژيم و ارتجاع منطقه اى بود

اگر واقعا ميخواهيد براى جامعه اى آزاد و دنيائى بهتر تالش . ناسيوناليسم عرب و نفرت ملى دامن زد
 الزم است با ، بيش از پيش و بدنبال اين رويدادها، کردم همانطور که قبال در همين ستون اشاره،کنيد

و مفيد بودن براى " ميهن مطبوع"عالقه به محل زندگى و به قول شما . ناسيوناليسم تصفيه حساب کنيد
 سکوالر و پيشرو ، ميشود آزاد انديش بود،ميشود انسانى فکر کرد. همنوع به ناسيوناليسم نياز ندارد

 و کشور محل زندگى تان را هم به محيطى دلپذير براى زندگى همنوعانتان ، برابرى طلب بود،بود
 .*  موفق و پيروز باشيد. تبديل کنيد

 
 

  ۵٢ شماره ،نامه ها
 

 نظر حزب در مورد خسرو گلسرخى چيست؟
ميشه لطفا کمى در مورد خسرو گلسرخى براى من توضيح دهيد و نظر حزب را در موردش بگوئيد؟ 

 . با تشکر حميد از ايران.  چون هيچ جا از خسرو گلسرخى شما حرفى نميزنيد.خيلى برايم مهمه
 

 ،حميد عزيز
اصوال احزاب سياسى کمونيستى و حزب ما در . حزب در مورد خسرو گلسرخى نظر رسمى ندارد

 اهداف و سياستهاى آن ،مورد افراد نظر نميدهند بلکه در باره جنبشى که به آن تعلق داشته اند يا دارند
خسرو گلسرخى .  و مربوط و نامربوط بودنش با آرمانهاى سوسياليستى و کارگرى نظر ميدهند،جنبش

از انقالبيون دوره شاه بود که طرفدار مشى چريکى بود و توسط رژيم جنايتکار شاه همراه با دوستانش 
نهايتا در ساواک گلسرخى و دانشيان و مرتبطين اين پرونده را وحشيانه شکنجه کرد و . دستگير شد

خسرو گلسرخى و کرامت دانشيان کسانى بودند که . بيدادگاهى فرمايشى محاکمه و محکوم به اعدام کرد
آنها با سرى افراشته در ". برسر جانشان چانه نزدند"در اين بيدادگاه از عقايدشان دفاع کردند و به قولى 

 .  تيرباران شدند۵٢ بهمن سال ٢٩سحرگاه 
 

د را مارکسيست لنينيست ميداند و اعالم ميکند که بدوا عدالتخواهى را در اسالم گلسرخى در دادگاه خو
بسيارى اين نکته را امروز با وضعيتى که رژيم اسالمى ايجاد . يافته و سپس به مارکسيسم رسيده است

برخى ميگويند گلسرخى را بايد در زمانش مورد بررسى . بررسى ميکنند" از ته تاريخ"کرده است 
اد و برخى ميگويند اين بخشهاى دفاعيات که از امام حسين و اسالم و فالن آخوند دفاع ميکند قرار د

واضح است که رويدادها را . من فکر ميکنم هيچ کدام ازاين استداللها به خال نميزنند. درست نبوده است
زمان که اما همان . هر مارکسيست و مورخ منصفى بايد در چهارچوب تاريخى و اجتماعى آن ببيند

 مانيفست کمونيست مارکس و انقالب روسيه و دهها تجربه و ،گلسرخى و امثال او چنين افکارى داشتند
نقد کمونيستى به جهان وجود داشت اما چپ ايران اسالم زده و . نبرد سوسياليسم کارگرى وجود داشتند



اينکه چپ ايران . ستى نبودچپى ضد سرمايه و ضد نظم کاپيتالي. ناسيوناليست و خلقى و ضد آمريکا بود
نکته اساسى اينست که . در آندوران ضد کاپيتاليست و کارگرى و مارکسيست نبود دليل تاريخى دارد

 مرداد ٢٨منشا چپ راديکال ايران زوال جبهه ملى و عدم حمايت حزب توده از مصدق در کودتاى 
.  حزب توده همه جا رايج استدوره اى که نقد ناسيوناليستى از موضع جبهه ملى به.  است٣٢سال 

انتقاد جبهه ملى به حزب توده است که بعدها به اساس تمايز چپ راديکال و حزب " حزب توده خائن"
 ، حزب توده بود–چپ راديکال در ايران که يک نتيجه سياسى سنت جبهه ملى . توده تبديل ميشود

 از حزب توده فاصله گرفت تا خود يعنى چپ راديکال. محصول اين نقد ناسيوناليستى حزب توده است
چپ راديکال جريانات مختلفى مانند . راسا سنت ناسيوناليستى را گيرم در شکلى راديکال احيا کند

مائوئيسم و چريک شهرى و جريانات موسوم به سياسى تشکيالتى بيرون داد که درونمايه فکرى و 
تضاد خلق و  "، فرهنگ غربى ضديت با غرب و،خلقى گرى. انتقادى آنها اساسا يکى بودند

 حمايت از بخشى از بورژوازى و قرار دادنش در ، خودکفائى اقتصادى و رفع وابستگى،"امپرياليسم
 از جمله ارکان اصلى ، و مبارزه مسلحانه در سنت چريکى و مائويستى، دمکراسى خلقى،صفوف خلق

اين تاکيد الزم است که حساب . دگلسرخى يکى از فعاالن اين جنبش بو. ديدگاههاى رايج اين چپ بود
ديدگاه . کسانى که توسط بيدادگاههاى رژيمهاى شاه و اسالمى اعدام شدند با نظريات آنها يکى نيست

 ديدگاهى به بن بست رسيده و شکست خورده در اقصى نقاط ،گلسرخى و جنبشى که او نمايندگى ميکرد
بهترين نمايندگان . اديکال افق بازسازى نداردبويژه با فروپاشى سرمايه دارى دولتى چپ ر. جهان است

 اجتماعا اثبات شد که چپ ناسيوناليست و ۵٧در همان انقالب . اين چپ امروز چاوز و مورالس هستند
.  خلقى منفعت سوسياليسم و طبقه کارگر را نه فقط نمايندگى نميکند بلکه اساسا به آن نامربوط است

 بطريق اولى تنها ميتواند سوسياليسمى کارگرى و مارکسى باشد ،امروز اگر بحثى از سوسياليسم باشد
گلسرخى يک .  سال آن را حدادى و تثبيت کرد٢۵که کمونيسم منصور حکمت از انقالب ايران طى 

او يکى از قهرمانان چپ راديکال و خلقى . انقالبى شريف بود که توسط رژيمى جنايتکار اعدام شد
 نه فقط در ايران بلکه در بعد جهانى و ،ى به آن تعلق داشتديدگاههاى جنبشى که گلسرخ. است

اميدوارم اين نکات مختصر پاسخ .  همواره مورد نقد طبقاتى کمونيسم طبقه کارگر بوده است،تاريخى
 . نکته تان را داده باشد

 
  ،باسالم

من آزادی . وژی نيستمپيامتان بدستم رسيد، البته من خيلی معتقد به مبارزه توام با ايدئول. ممنون از شما
را دوست دارم و برای بدست آوردنش هر کاری ميکنم اما تجربه مرا به اين باور رسانده که ايدئولوژی 

 احمدپور /الف/قم/ايران. پاينده و سر فراز باشيد. دست و پا و حتی صداقت آدم رو ميگره
  

 ،آقاى احمد پور عزيز
آزادى در فرهنگ سياسى مردم واژه . مع بشرى داردآزادى و تالش براى آن قدمتى بطول تاريخ جوا

اما تبئين از آزادى و افق دستيابى به آزادى در طول تاريخ همواره توسط جنبشهاى . است" مقدس"اى 
کمونيسم بعنوان جنبش عينى . اجتماعى تعريف شده و قالب فکرى جريانات مختلف سياسى شده است

 برعکس ،اما آزادى در قاموس کمونيسم.  آزادى ميجنگدکارگران در متن جوامع سرمايه دارى براى
 به هاله اى ،جنبشهاى ناسيوناليستى و قومى و اسالمى و محافظه کار و ليبرال و سوسيال دمکرات

اساس . تبديل نميشود بلکه معنى اثباتى و مادى و اجتماعى دارد" ايدئولوژيک"نورانى و دور دست و 
 اگرچه ، بعنوان اجازه قانونى،حق. بقاتى تابعى از مالکيت استمسئله اينست که آزادى در نظام ط

جامعه اى که در .  اما ماديت آن در زندگى انسان امروز تابعى از توان مالى است،ضرورى و مهم است
آزادى .  نميتواند آزاد باشد،بنياد اقتصادى نابرابر است و بر تداوم نابرابرى و شکاف طبقاتى مبتنى است

کمونيسم براى يک رهائى همه جانبه . و اقتصادى و اجتماعى و فکرى و فرهنگى استامرى سياسى 
انسان از قيود و اسارت در قالبهاى محدود و تبعيض و بنياد اين ارکان دست و پاگير يعنى استثمار کار 



 ،اگر براى آزادى هر کارى ميکنيد. مزدى و مالکيت خصوصى بورژوائى و جامعه طبقاتى است
 . اولين کار پيوستن به جنبش کمونيستى طبقه کارگر استبهترين و 

 
 ناسيوناليسم و ليبراليسم و فاشيسم و اسالم سياسى و غيره به ، جنبشهاى طبقه حاکم،برخالف کمونيسم

ايدئولوژى يک رکن جامعه طبقاتى است که مرتبا توليد و بازتوليد . منحط ترين ايدئولوژيها استوار است
مارکسيسم تئورى و نقد وضع موجود . شکل غلط آگاهى است"  ايدئولوژى"نيسم از منظر کمو. ميشود
نقدى پراتيکى که امر تغيير را به عمل جمعى و فردى انسانها و انتخاب آگاهانه و اراده براى . است

حرف ما . را نميدهد" بهشتى"و " آخر زمانى"مارکسيسم  و کمونيسم وعده هيچ . تغيير گره ميزند
امکانات شگرف انسان امروز . ن زندگى و اين مناسبات و اين نظام شايسته بشر نيستاينست که اي

 ، نه دمکراسى، نه دين،نه خدا. برپائى يک جامعه آزاد و خوشبخت براى همگان را مقدور کرده است
 اين وضع را نه ،"امام زمان" نه شاه و نه ، نه سلطنت و قوميگرى،نه سکوالريسم ارتشى و پاگونى

هر کدام با يک ايدئولوژى منحط و سياستهاى منحط تر تنها جاده . هند و نه ميتوانند تغيير دهندميخوا
لذا . کمونيسم جنبشى براى نفى همه مصائب بشر و تحقق تمام آزادى است. قهقرا را درازتر ميکنند

کوالر و  مدرن و س، پراتيکى و انسانگرا است، پيشرو و صداى زمان خويش است،انتقادى و زنده است
تحقق اين . اين جوهر اجتماعى کمونيسم کارگرى است.  سازش ناپذير و انقالبى است،ضد خرافه است

 درگرو قدرت جنبش اجتماعى طبقه کارگر و بسيج ،آرمان و هدف انسانى و ضرورى و ممکن و عملى
ا ميتواند  تنه،آزادى و تحقق مادى و واقعى آن در دنياى امروز. جامعه حول راه حل کارگرى است

 . موفق و پيروز باشيد. محصول انقالب کمونيستى طبقه کارگر عليه سرمايه دارى باشد
 

 مطلب عميق بود
 51در يک دنيای بهتر ) پيرامون تحوالت اخير در حزب حکمتيست(علی عزيز، همين االن مطلبت را 

برای . به نگر و تيز استخيلی عميق و مارکسيستی، علمی و منطقی و همه جان. فوق االده است. خواندم
دقايقی احساس کردم خودم را بدست نوشته های  منصور حکمت سپرده ام که در بدترين و بغرنج ترين 

شايد دوست داشتم بچه . آنی که به خود آمدم خيلی متاثر شدم. شرايطها مسايل را خيلی ساده حل می کرد
ما واقعيت چيز ديگريست و ما فقط يک ا. هم مثل خودمان فکر می کردند! حميد و کورش!! های حزب

حرکت تخلف ناپذير به جلو و پافشاری سرسختانه و منصفانه و منطقی بر انديشه . راه در پيش داريم
 کامران. ايکاش امثال کورش و حميد سرگذشتی غير ازاين داشتند. هايمان

 
  ،کامران عزيز

اسفيم که به دالئل سياسى و غير سياسى مت. خوشحاليم که اين مطلب مورد توجه تان قرار گرفته است
ما ايرادى نداريم که . هنوز نميتوانيم در قالب يک حزب بزرگ با خط کمونيستى کارگرى کار کنيم

 مادام که سياست و پراتيک متفاوتى را ،اساسا جدالى برسر ديدگاهها. دوستان ديگر نظر ديگرى دارند
اختالف ما آنجا شروع ميشود که . يت ندارد از نظر من موضوع،در مقابل جنبش ما نميگذارد

کار ما .  جنبش ما را به عقب ميبرد و يا به جائى نميرساند،استنتاجات سياسى و عملى يک تبئين معين
مشغله .  ميليونى کار کنيم٧٠اينست که هوشيارانه و با سرعت و اشتهاى کافى و دقت باال دراين درياى 

نه گردن کج کنيم و به . وما و جنبش طبقه مان خصوصا باشدهايمان مقياس سواالت اين جامعه عم
نوعى خويشتن دارى صوفيانه دربغلتيم و نه به تبليغات خود خشنود کن و غير واقعى و تشريفاتى رو 

بگذار اميدوار باشيم که روزى الزامات مبارزه سياسى و تالش براى . هدف ما روشن است. بياوريم
 . موفق و پيروز باشى. نگران ديروز قرار بدهدسوسياليسم ما را در کنار همس

 
 چرا جدا شديد؟ 



 اگر به اتحاد عالقه ، ميخواستم بپرسم شما که حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را تشکيل داديد،با سالم
داشتيد پس چرا از حزب کمونيست کارگرى جدا شديد؟ يعنى چرا اين اتحاد را در حزبى که قبال در آن 

 . يد؟ با تشکر اميدبوديد ادامه نداد
 

  ،اميد عزيز
اينجا مختصرا اشاره . لطفا براى پاسخ مشروح تر چرائى جدائى ما به نشريات حزب مراجعه کنيد

اساس بحث ما ضرورت تغيير ريل در . ميکنم که ما نه خواهان جدائى بوديم و نه از جدائى خوشحال
کارگرى و ضرورت تامين سازمان و سياستهاى رهبرى حزب در برخورد به تحوالت ايران و جنبش 

 تبئين از اوضاع سياسى و روند ،در قلمروهائى مانند نگرش به حزبيت و تحزب کمونيستى. رهبرى بود
 ، وظايف عاجل حزب در قبال جنبشهاى اعتراضى و تامين ملزومات پيروزى کمونيسم در ايران،آن

التفرمها و مباحث ما در فراکسيون اتحاد اين اختالفات طى پ. سبک کار رهبرى و غيره اختالف داشتيم
همينطور در همين دوره . کمونيسم کارگرى مطرح شدند که نشريات آن نيز در سايت حزب موجوداند

 بحث کرديم و جمعبندى و طرح معينى را دراين زمينه ارائه ٢٠٠۴ما برسر بازبينى انشعاب سال 
 ،ک نشد و يا براى خود مسئله را طرح نکردرهبرى حزب نه تنها در صورت مسئله با ما شري. داديم

حتى بارها گفتند چرا نميرويد؟ عليرغم . بلکه مسيرى را رفت که هر لحظه انتظار رفتن ما را ميکشيد
همه اينها ما تالش کرديم اما نهايتا ناچار شديم براى خروج از بن بستى که ايجاد شده بود و اجتناب از 

اما در همان روز . قالب حزب اتحاد کمونيسم کارگرى فعاليت کنيمتعميق اين وضعيت جدا شويم و در 
جدائى و در اولين کنفرانسمان قرارى صادر و تصويب کرديم که خواهان داشتن رابطه اى سياسى و 

و باالخره اينکه پروژه اتحاد نه زمان طرحش و نه امروز هويت و هدف . نزديک با دو حزب ديگر بود
يک پروژه است که هدفى فراتر از بخش . اين تنها يک تمايز ما بود.  نميدهدحزب ما را تشکيل نداد و

ما بعنوان يک . متحزب کمونيسم کارگرى داشت و دارد و منافع کل اين جنبش را هدف قرار داده است
 عليرغم هر ،ترجيح ما اينست. حزب سياسى با اهداف و سياستهاى روشن و معلوم کارمان را ميکنيم

 بجاى باال بردن و مرمت ديوار دشمنى و سکتاريسم رابطه نزديک و ، با احزاب ديگراختالف سياسى
سياسى و همکارى در سطوحى داشته باشيم و تا سطح پيوستن به حزب حکمتيست بحث از جانب ما 

اما هيچوقت اين موانع و رفتارها تعيين کننده . دراين زمينه موانع معينى وجود داشتند و دارند. جلو رفت
ما نقدمان را بدون ذره اى تخفيف و صريح و متمدن به هر سياستى که . است ما نبوده و نخواهد بودسي

قبول نداشته باشيم مطرح ميکنيم و در کنار جدال فکرى و سياسى برسر کمونيسم کارگرى همواره 
 .  موفق و پيروز باشيد. منافع کل اين جنبش را در نظر داريم

 
 از نام خليج دفاع کنيد

همانطور که اطالع داريد امارات عربى ادعا ميکند که خليج فارس خليج عربى ناميده . ود هموطندر
لطفا از .  خرداد مسابقه فوتبال بين ايران و امارات در ورزشگاه آزادى برگزار ميشود١٣روز . شود

ى شرت خليج فارس بر ت-دوستانتان در ايران خواهش کنيد که اعتراض خود را با نوشتن پرشين گلف
اين وظيفه ملى ماست که از . لطفا اين اى ميل را به دوستانتان در ايران بفرستيد. خود اعالم کنند

 . اتحاد. درود و به اميد پيروزى. حقانيت خليج هميشه فارس دفاع کنيم
 

  ،آقاى اتحاد
 همين اين موضوع را در شماره هاى قبلى. دعوا برسر نام خليج دعوائى پوشالى و غير واقعى است

تمام مسئله اينست که . نشريه در مقاالت و ميزگردها و ستون نامه ها از جوانب مختلف توضيح داديم
جمهورى اسالمى و ناسيوناليستها و پان ايرانيست ها فرصتى پيدا کردند تا با دميدن در خرافات ملى و 

 و نهايتا به شکست  مبارزه آزاديخواهانه مردم را منحرف کنند،تزريق سم ملى گرائى به جامعه
جمهورى اسالمى دارد شما را پشت بسيج ناسيوناليستى ميبرد تا پايه هاى خودش را محکم کند . بکشانند

يک رکن تالش رژيم پوشش دادن به تبليغات . و به نفع اسالم سياسى در منطقه امتياز بگيرد



ت را تمام روزنامه هاى نفس اينکه اجتماع در مقابل سفارت امارا. ناسيوناليستى و ضد عرب است
به نظر شما چرا کل سيستم . حکومت در صفحه اول منتشر ميکنند بايد براى شما موضوع روشن شود

رسانه اى رژيم دراين موضوع درگير ميشود اما اعتراض کارگران گرسنه را سرکوب و سانسور 
و پشت تان را به فضاى ميکند؟ شما ناسيوناليستها هم فکر ميکنيد فرصتى يافتيد که تبليغات کنيد 

 دقيقا مانند ،اما يک نکته را متوجه نيستيد؛ جمهورى اسالمى از شما. تبليغاتى رژيم اسالمى داده ايد
 سوارى ميگيرد و هر وقت نفعش را به اندازه کافى برد ،طرفداران دو خرداد و خاتمى در اپوزيسيون

 و نه اين تبليغات ربطى به منافع واقعى نه رژيم اسالمى به فکر مردم ايران است. مرخص تان ميکند
 بيمارى و ، بيکارى و بى مسکنى است، گرسنگى است،درد مردم نان است. اکثريت مردم محروم دارد

رژيم اسالمى و .  پايان دادن به سرکوب و تبعيض است، سواد و آموزش است،بهداشت است
! ميخوانند" وظيفه ملى"د و ورد ناسيوناليستهاى متفرقه تالش ميکنند صورت مسئله را عوض کنن

" وظيفه ملى"منافعى که پشت . چنين چيزى وجود خارجى ندارد. يک دروغ بزرگ است" وظيفه ملى"
سودى است که قرار است به اعتبار حيطه .  منافع سرمايه داران و رژيم اسالمى است،خوابيده است

مت و نفرت ملى را در منطقه و در اين جنگ لفظى تنها خصو. نفوذشان از استثمار کارگران ببرند
بجاى اينکه امثال شما از حق و آزادى و برابرى و سعادت همگان دفاع کنيد به . ايران دامن ميزند

 . سرباز لشکرى تبديل ميشويد که فرمانده اش احمدى نژاد و رفسنجانى است
 

شمنى با مردم اين کشورها جوانان و مردم اگر در مسابقه فوتبال کارى بايد بکنند اينست که بگويند د
مگر بازيکنان تيم ملى نمايندگان و سخنگويان رژيم اند که شما در مقابل بازيگران تيم امارات . ندارند

آکسيون سياسى ميخواهيد بگذاريد؟ اين هدف ناسيوناليسم است که هر فعاليت اجتماعى و جزئيات 
ورزش و . ا داغ لعنت ملى مزين کندزندگى و رابطه بخشهاى مختلف مردم و خالقيت و ورزش را ب

فوتبال ربطى به ديپلماسى ارتجاع منطقه اى و جدالهاى شان و جنبشهاى ناسيوناليستى و ارتجاعى 
کوبيدن کينه . دراينروز اتفاقا سياست درست خنثى کردن تبليغات جمهورى اسالمى است. ندارد

بليغات جنگى در منطقه از هر سو اعالم اين موضوع است که ت. ناسيوناليستى از هر دو سو است
زنده باد همبستگى ! زنده صلح و همزيستى پايدار در منطقه! زنده باد آزادى و برابرى انسانها! موقوف

 ! نه به هر نوع تبعيض و نفرت ملى! کارگران و مردم در منطقه
 

ود است و نام خليج هرچه هست در اسنادى موج.  از نستالژى و مذهب ملى دست بکشيد،دوست عزيز
هر ادعا از هر سوئى اين همه . هر ادعائى البد جائى بررسى ميشود و طرفين دعوا حرفشان را ميزنند

نفس اينکه ناسيوناليسم به اين روز افتاده که در باد . جار و جنجال و نمايش تعصب کور ملى الزم ندارد
. ا جمهورى اسالمى بيرنگ است نشان ميدهد تفاوتهايش تاچه حد ب،رژيم تبليغات ضد عرب راه اندازد
 و نه تغييرى قانونى در قراردادهاى منطقه ، نه لشکر کشى معينى،مسئله اساسى امروز نه جنگى است

مسئله يک موج تبليغاتى ضد بشرى و بسيج عده اى بدور رژيم است تا با اين چماق . اى و بين المللى
ناسيوناليستها با اين سياستهايشان دارد . يرندبرسر مردم مخالف بکوبند و نان و معيشت شان را گرو بگ

 ،براى مردمى که در مقابل اين رژيم اند و تحرکاتش را بدقت زير نظر دارند. از اين سفره نان ميخورند
 . موفق باشيد.  عليه منافع مبارزه خود ميبينند، هر دو را،ناسيوناليسم در اپوزيسيون و رژيم اسالمى

 
 ای کانال يکاصالح ساعت پخش برنامه ه

 منتظر مانديم تا برنامه آقای 3 تا 12.5امروز بدجوری پيش رفقام خيط کردم از ساعت . سالم عزيزم
سعی کنيد حداقل هر هفته ساعت برنامه ها . بدجوری حالم گرفته شده. جوادی پخش شود که نشد که نشد

 دادا کمون . رو تو نشريه اطالع دهيد
 

  ،دادا کمون عزيز



 تغيير ساعت و ،اما تاجائى که من اطالع دارم. وادى دقيقتر بتواند اين نکته را توضيح دهدشايد رفيق ج
بلکه از جانب کانالى است که بايد برنامه را .  از جانب ما نيست،يا پخش با تاخير و يا عدم پخش برنامه

ى در ساعت در نتيجه تغيير. در مواردى اين معضل در گذشته هم پيش آمده است. روى آنتن بفرستد
بايد تذکر داد به مسئولين مربوطه در آن شرکت . پخش برنامه داده نشده که در نشريه هرهفته اعالم کنيم

 . موفق و پيروز باشيد. که برنامه پخش نشده يا با تاخير پخش ده که جلوى تکرار آن گرفته شود
  

 سجاد خسروی هم اعدام شد
 خيابانی در اثر يک اشتباه  يک  جوان ديگر  را به  سالگی در يک نزاع16سجاد خسروی که در سن 

حدود دو سال در زندان بود و در اين مدت خانواده او برای آزادی او و جلب رضايت . قتل رسانده  بود
اما به نتيجه ای  نرسيدند و بالفاصله  بعد از  اينکه سجاد به . خانواده مقتول تالش های زيادی  کردند

صبح روز  پنجشنبه  طناب های اين عدالت بی  عدل گردن او را فشرد و نگاه  سالگی رسيد در 18سن 
 .جوان اورا از زندگی گرفت و شمع وجودش را خاموش کرد

 
شايد در روز  چندين . اما سجاد خسروی اولين نفر نيست و آخرين نفر هم نخواهد بود که اعدام می شود

 شوند و ما هم برای حمايت از انسان ها و حق آنها نفر در  ايران و ساير کشور های اسالمی اعدام می
جمعی از . ( برای جبران اشتباهت آنها عمل اعدام را شديدا محکوم می کنيم،از زندگی و فرصت

 )جوانان کرمانشاه
 

  ،دوستان عزيز
د رژيم اعدام را باي. خبر متاثر کننده اى بود که تنها نفرت از رژيم صد هزار اعدام را عميق تر ميکند

اعدام "بايد پرچم لغو مجازات اعدام و . اين ماشين جنايت و خون ريختن را بايد متوقف کرد. بزير کشيد
اين مبارزه اى است که بايد در فرداى پيروزى کارگر و . را برافراشته تر کرد" قتل عمد دولتى است

 ايران به يک چرخه لغو مجازات اعدام در. کمونيسم از جمله به لغو فورى مجازات اعدام منجر شود
ما بايد جامعه اى و نظامى . معيوب و باطل د ضد انسانى خونريزى و انتقام چند صد ساله پايان ميدهد

ما اعدام سجاد خسروى . بسازيم که منطق انتقام و آدمکشى و تعرض به حيات انسان جائى نداشته باشد
 .* موفق و پيروز باشيد. را محکوم ميکنيم
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